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No mesmo momento em que se reúne o Secretariado Internacional da IVª Internacional, neste dia 31 de Março, 

manifestam-se no Brasil centenas de milhares de sindicalistas da CUT, de militantes do PT, de trabalhadores das 

camadas populares das cidades e do campo, e de jovens. Centenas de milhares manifestam-se contra o golpe, 

organizado pela oligarquia à conta do imperialismo norte-americano, e ao mesmo tempo reivindicam uma mudança de 

rumo da política do Governo a favor dos trabalhadores. 

Esta situação do Brasil confirma o que escrevíamos na Declaração do IX Congresso da IVª Internacional, 

realizado em Fevereiro de 2016: “Estamos perante uma guerra de decomposição de todo o sistema de 

dominação imperialista. Uma guerra cheia de reviravoltas, de mudanças bruscas de alianças, exprimindo a 

incapacidade dos Estados imperialistas dominantes – a começar pelos EUA – de assegurar, pelas suas 

próprias forças, todas as exigências da manutenção da ordem burguesa à escala mundial, em particular no 

plano militar. 

(…) [O imperialismo] decidiu utilizar a situação criada pelos actos de guerra, os atentados terroristas e os 

massacres que ele próprio organiza, para criar as condições para destruir as principais conquistas 

operárias. E, para isso, decidiu atacar a existência das organizações que, no seio dos países imperialistas, 

estruturam a classe operária como classe organizada e que, nos países dominados, formam a coluna 

vertebral da resistência dos povos à destruição das nações pelo imperialismo. 

É evidente, a humanidade chegou a uma etapa crucial da sua história.” 

A decisão do imperialismo norte-americano de impulsionar um golpe no Brasil, através do aparelho 
judicial – que, recordemos, é uma herança da ditadura militar – provoca no seio dos militantes da CUT e do 
PT, bem como entre os trabalhadores, um movimento de resistência contra esse ataque à democracia, à 
soberania da nação, e aos direitos dos trabalhadores conquistados com a sua luta de classe, especialmente 
nos 12 últimos anos. 

“Reverter a situação e derrotar o golpe, em defesa dos direitos dos trabalhadores e da nação” - diz a 
primeira página do periódico O Trabalho (31 de Março), órgão da corrente com o mesmo nome (Secção 
brasileira da IVª Internacional) do Partido dos Trabalhadores (PT), difundido nesse dia em todas as 
manifestações. 

Para todos os militantes operários que procuram actuar na nova situação mundial em rápida evolução, é 
uma questão de vida ou morte compreender como os acontecimentos do Brasil e as mobilizações em curso 
têm eco em todo o continente – e em todos os países do mundo – nomeadamente nos que estão a ser 
atingidos pela queda dos preços do petróleo e das matérias-primas, queda causada pela decomposição do 
sistema imperialista. 

A crise geral deste sistema, a crise da classe dominante dos EUA, a necessidade que a minoria capitalista 
tem de preservar a sua dominação, arrastam a humanidade para a barbárie, para a guerra e para um 
processo de desagregação das nações. Países como a Argélia ou a África do Sul estão desde já no visor do 
imperialismo. 

Esta crise de decomposição do sistema capitalista provoca a multiplicação das guerras. Sob os auspícios 
dos EUA, os governos imperialistas, especialmente o francês e o britânico, não param de intervir 
militarmente e de bombardear os povos, destruindo as nações – como é o caso do Afeganistão, da Síria, do 
Iraque e da Líbia. 



A generalização da guerra provoca vagas cada vez maiores de refugiados que fogem dela – uma guerra 
provocada por essas mesmas grandes potências. Face a estes refugiados que fogem da sua terra para 
sobreviver, os dirigentes da União Europeia – cujas instituições estão num processo de desmantelamento – 
só sabem responder levantando muros, cercas de arame farpado e campos em que concentram dezenas de 
milhar de homens, mulheres e crianças. 

É de extrema importância, para qualquer militante operário, estabelecer a ligação entre o movimento de 
resistência em desenvolvimento no Brasil e a procura – que está a ter lugar no seio das classes operárias 
da Europa – dos meios para se levantarem contra a política de destruição de todos os seus direitos e 
garantias. 

O Secretariado Internacional da IVª Internacional reuniu-se a 31 de Março em Paris – no mesmo dia em 
que, convocados pelas Confederações sindicais, milhões de trabalhadores fizeram greve e em que 1,2 
milhões se manifestaram em todas as cidades da França. O que os trabalhadores franceses querem é a 
retirada de um projecto de lei que destrói o Código Laboral, elaborado por um governo “de esquerda” ao 
serviço do patronato. 

Estabelecer a ligação entre o que está a ocorrer no Brasil e as mobilizações à escala internacional, é 
responder plenamente ao Apelo dos coordenadores do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos 
Povos “Não ao golpe! Defesa do Partido dos Trabalhadores e da CUT! Defesa dos trabalhadores e dos seus 
direitos! ” 

Apoiar a luta contra o golpe no Brasil é preparar-se para afrontar o imperialismo, no seu próprio país, 
sobre a base da independência de classe. 

Nesta situação, a Secção brasileira da IVª Internacional – a corrente O Trabalho – ocupa plenamente o seu 
lugar, ajudando a organizar a resistência contra o golpe de Estado, em defesa do PT, de Lula, da CUT e de 
todas as organizações operárias e populares, assim como dos direitos laborais e democráticos 
directamente ameaçados pelos golpistas. Como é assinalado na Declaração do IX Congresso da IVª 
Internacional: “Nos países dominados, os partidos operários ou aqueles que se reclamam do «anti-
imperialismo» – que se desenvolveram na luta para defender a nação (e sobreviveram) – perante a nova 

ofensiva lançada pelo imperialismo estão num dilema: ou sobreviver e desenvolver-se, ajudando a agrupar 

a nação sob a liderança da classe operária para realizar as tarefas democráticas nacionais e levantá-la 

contra as pretensões do imperialismo e dos seus agentes oligarcas…, ou então desaparecer.” 

O Secretariado Internacional da IVª Internacional saúda a Secção brasileira e o compromisso sem falhas de 

todos os seus militantes nessa batalha. Desde o nascimento do PT, a Secção brasileira combateu pela defesa 

e construção desse partido e da Central Única dos Trabalhadores, porque se trata do quadro organizativo da 

classe operária brasileira. 

O Secretariado Internacional da IVª Internacional sublinha que a luta contra o golpe de Estado no Brasil, a 

luta contra o processo de desmantelamento das nações e a luta contra a guerra não podem ser dissociados da 

luta para acabar com o regime da propriedade privada dos meios de produção. 

O Secretariado Internacional da IVª Internacional faz um apelo aos militantes e aos trabalhadores – que, em 

todos os continentes e em todos os países, estão envolvidos na luta contra a política destruidora do 

imperialismo – para que discutam sobre as posições expressas pela IVª Internacional. 

A IVª Internacional não se crê portadora da verdade e não pretende ditar às classes operárias do mundo 

inteiro o que devem fazer. Submete a debate as suas propostas e convida os que as compartilham a 

incorporarem-se nas suas fileiras. 
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