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A relação do Homem com a Natureza, sua produção material, constitui a própria 

expressão da sua vida e o modo como se dá acaba por determinar as suas demais 
relações. 

Arte, Direito, Política e a Ideologia hegemônica que reafirma estas instituições bem 
como as demais esferas da vida acabam por assumir formas as quais correspondem a um 
sistema integrado e cuja base são as relações de produção. Estas no decorrer da História 
se constituíram de diversas maneiras, e nos últimos séculos, após um grande processo de 
expropriação o qual se deu de variadas formas, o que determinou guerras, degradação 
humana e ambiental, mas também organização e evolução econômica e social é o modo 
capitalista de produção. 

A característica básica deste modo é que uns detém os meios de produção, 
herdados no decorrer da história, e outros vendem sua força de trabalho aos primeiros 
para garantir sua sobrevivência. O lucro enquanto objetivo principal da burguesia faz com 
que a competição e os conseqüentes desenvolvimento tecnológico, superprodução e 
finalmente a queda tendencial da taxa de lucro gerem crises cíclicas no interior do sistema 
capitalista e a partir disso o mesmo passe por algumas reestruturações. 

O escoamento da produção permitido pela segunda guerra mundial deu inicio a 
um novo ciclo de relativa prosperidade e desenvolvimento capitalista, desenvolvimento 
esse dentro do qual o estado de bem estar social, já na década de 70, não podia mais ser 
comportado. O intervencionismo estatal na economia antes em certa parte até necessário 
dá lugar ao mercado o qual precisa avançar em terrenos inexplorados a fim de garantir 
lucro para sua produção. Invade dessa maneira os serviços prestados pelo Estado à 
população, como saúde, educação etc. mercantilizando os mesmos. Outra necessidade do 
Capital é descontar nos trabalhadores sua progressiva queda na taxa de lucro, 
flexibilizando direitos trabalhistas e arrochando salários. 

A este cenário corresponde a política neoliberal, a qual impõe ao Estado disciplina 
orçamentária, este tendo por função servir aos interesses do Capital através da garantia 
do cumprimento dos contratos, colocando seu aparelho repressor em função do mesmo e 
o regulando quando necessário, retirando os direitos sociais conquistados pela classe 
trabalhadora no período anterior e colocando o mercado em primeiro plano. 

Além das guerras, que contribuem muito para a vazão da produção e são 
proliferadas através do globo, o capitalismo busca desafogar seu desenvolvimento 
conquistando e criando quantos mercados forem necessários. Expansão que não respeita 
as ultrapassadas fronteiras nacionais e através de organismos internacionais como o FMI o 
Capital impõe a política de privatizações e contenção de gastos também ou 
principalmente, dependendo do contexto, aos países periféricos de capitalismo 
dependente dos centrais.  

Um dos mecanismos de dominação, que no Brasil pode ser muito bem observado 
durante o governo FHC, são as dívidas públicas, internas e externas, que neste período 
passaram de 153,4 para 684,6 bilhões e que as intensas privatizações não deram conta de 
pagar, primeiro porque a estrutura daquelas não permite e segundo porque as estatais 



foram praticamente doadas, a Vale do Rio Doce, por exemplo, foi vendida por metade do 
valor que já chegou a lucrar em apenas um semestre. A intensificação do neoliberalismo 
no Brasil também pode ser percebida na privatização dos direitos trabalhistas, vide a 
reforma da Previdência. 

Além de essa estrutura ter no cerne o fato dos proprietários dos meios de 
produção se apropriarem do trabalho alheio, dentro do meio burguês, como é tendência o 
lucro ser cada vez mais reduzido devido à superprodução, a lógica é que durante esse 
processo as empresas que não acompanham o desenvolvimento tecnológico e não se 
expandem fechem ou sejam adquiridas por outras empresas. Isso gera cada vez mais 
concentração de renda e essa é causa, por exemplo, do homem mais rico do mundo 
possuir fortuna igual a soma da dos 51 países mais pobres. Fato que não pode ser 
entendido como mérito individual, mas é fruto do processo histórico e da lógica do 
sistema em que estamos inseridos. 

Contraditoriamente a humanidade passou a produzir muito mais com o passar do 
tempo, a produção de alimentos excede o dobro do necessário, porém em 46 anos o 
número de pessoas que se alimenta aquém do necessário passou de 80 para 880 milhões. 

Estas contradições inerentes ao sistema geram lutas, inquietações e revoltas, que 
podem ser vistas nas manifestações da Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela e mesmo em 
países centrais como a França. 

O último grande ciclo histórico de lutas no Brasil se expressou nas grandes greves 
do ABC paulista e greves gerais no fim da ditadura militar, as quais impulsionaram o 
surgimento do PT e da CUT, bem como a reascensão da UNE. No decorrer da década de 
80, e o marco das eleições presidenciais de 89, décadas de 90 e 2000, vemos o PT se 
amoldar à ordem, tanto por ter alterado sua estratégia para a disputa eleitoral 
flexibilizando seu programa e alterando o cenário de suas lutas, como também pela 
ofensiva neoliberal que fragmentou a classe trabalhadora.  

Isto culmina com a vitória de Lula em 2002, que assume seus compromissos com a 
classe burguesa e os têm cumprido através das contra-reformas como a da previdência, 
sindical e universitária. Este cenário demonstra que já não é mais pelo PT que se dará a 
construção da luta dos trabalhadores contra seus patrões. 

No campo sindical a derrocada é a mesma, vemos a CUT aderir aos projetos do 
governo petista, não mobilizando contra essas pseudo-reformas e ainda se beneficiando 
delas como no caso do imposto sindical. No Movimento Estudantil a situação não é muito 
diferente, a UNE atuou e atua ativamente em defesa da Reforma Universitária, como em 
2005, e agora no debate sobre o REUNI se presta ao papel de fazer uma ocupação fingida 
pró-reuni na UFRGS. Assim como a CUT, além de não mobilizar contra, propagandeia as 
políticas privatizantes do governo e se beneficia das contra-reformas, recebendo grandes 
quantias em dinheiro. 

Por outro lado, o Movimento Estudantil combativo, que preza pelas bandeiras 
históricas da educação, deu demonstrações que ainda existem estudantes dispostos a 
lutar e que a UNE já não é mais suficiente para promover a resistência. As quase 30 
ocupações que ocorreram no ano de 2007, e que em nenhuma das quais a UNE estava 
presente, apontam no sentido de estruturar as lutas de forma nacional e que a velha 



estrutura já não nos é adequada. Portanto precisamos entender que o ciclo histórico de 
lutas protagonizado pelo PT se encerrou e neste momento precisamos organizar o novo. 

O novo não se faz presente somente na nova estrutura partidária, mas também na 
sindical e estudantil, e não basta uma formulação artificial e cupulista, mas sim deve ser 
acompanhada de conteúdo, baseando-se nas lutas promovidas por trabalhadores e 
estudantes, resultando e tendo correspondência com a realidade das lutas, assim como a 
UNE no período histórico em que foi de fundamental importância. Espaços como a Frente 
de Luta contra a Reforma Universitária e o FENEX foram importantes no período recente e 
devem continuar a contribuir com a resistência e o acumulo de forças militantes que ainda 
estão dispersas ou contaminadas pela ideologia democrático-burguesa. 

Nas entidades de base estudantil a tarefa que se coloca é a mesma. No período 
estudantil as visões de mundo ainda estão sendo formadas e é através da resistência que 
podemos demonstrar a divisão social de classes entre proprietários e trabalhadores, 
acumulando forças para que no futuro suplantemos mais este período histórico. 
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