
“A luta contra a guerra e a exploração ultrapassa fronteiras” 

Com a palavra ao sindicalista e dirigente petista Jacy Afonso 
 

 
Manifestação da CUT a 24 de Maio, em Copacabana. 

 

Publicamos abaixo uma entrevista de Jacy Afonso de Melo, concedida ao jornal do Partido Operário 
Independente francês, “Informations Ouvrières” (informações Operárias), que vem recolhendo depoimentos dos 

primeiros signatários da convocatória à Conferência Mundial Aberta contra a Guerra e a Exploração, que terá lugar em 

Argel entre os dias 5 e 8 de Outubro próximo. 
Jacy Afonso, ex-membro da Executiva nacional da CUT, é secretário para a formação da Federação dos 

Bancários do Centro-Norte (Fetec-CN-CUT), militante da corrente petista Articulação - Unidade na Luta (1) e membro 

da Direcção do PT-DF (Partido dos Trabalhadores – Distrito Federal). 
 

Que primeiras lições podemos tirar dos combates desenvolvidos pela classe operária, a juventude 

e os povos oprimidos neste novo período? 
A principal lição tirada é a importância da solidariedade da classe trabalhadora, incluídos aí a juventude e todos 

os povos oprimidos. Uma solidariedade que deve ser internacional, que se torna mais forte e se amplia a cada ataque 

aos direitos, sejam laborais ou humanos na sua essência. “Mexeu com trabalhador, mexeu comigo, mexeu com os povos 
oprimidos, mexeu comigo, mexeu com os jovens, mexeu comigo” expressa o sentir pelo e com o outro, a empatia como 

impulsionadora da luta colectiva contra a guerra e contra a exploração, que ultrapassa fronteiras, que diz respeito a todas 

e todos de todos os países do mundo. 
 

Que lições tirar do posicionamento político de diferentes forças e correntes que se reivindicam 

do movimento operário e anti-imperialista? 
É fundamental que companheiras e companheiros, de diferentes forças e correntes de pensamento, se empenhem 

na luta contra a guerra e a exploração. Todos e todas defendemos e acreditamos na possibilidade de “um outro mundo 
possível”, que seja solidário, onde as pessoas sejam respeitadas nas suas mais diversas opções, onde o trabalho traga o 

sustento e a dignidade, no qual crianças sejam crianças, e os jovens tenham a oportunidade de estudar e de se divertir. 

Isso diz respeito a todos os segmentos, sejam de correntes políticas organizadas do ponto de vista de formação 

ideológica, sejam organizações sociais que lutam em defesa dos direitos laborais, humanos, por terra e por moradia, 
enfim, que actuam em defesa dos direitos de forma ampla. Os diversos posicionamentos políticos, as diferentes 

concepções de organização, enriquecem, acrescentam, questionam e constroem caminhos possíveis para se chegar à 

dignidade de todas e todos. 
  



Que lições tirar dos métodos adoptados em cada um de nossos países para superar os obstáculos 

encontrados e dar os primeiros passos sérios no agrupamento em massa da classe trabalhadora no seu 

próprio terreno? 
O processo que estamos vivenciando no Brasil, desde Junho de 2013, com as manifestações da juventude contra 

o aumento das passagens de ônibus (autocarros) e que foram geradoras de um conjunto de acções que apontam para a 

construção da unidade da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. A campanha do Plebiscito popular sobre a 
Constituinte foi importante, conseguindo sensibilizar 8 milhões de pessoas no nosso país. 

Mais recentemente, a acumulação de manifestações contra o Governo golpista no Brasil vem crescendo, as acções 

tornaram-se mais compactas e unificadas, culminando na greve geral de 28 de Abril.  
É importante registar que – nesta luta contra o golpe, em defesa da democracia – houve uma fractura na 

sociedade brasileira, quando manifestações de extrema-direita surgiram com formas explícitas de ódio. Estas, porém, 

geraram uma reacção contrária e uma disposição de organização num patamar mais alto. O movimento dos estudantes 

do Ensino secundário ocupando as escolas contra a Reforma do Ensino Médio – de forma pacífica, solidária, construtiva 
e propositiva. Líderes como a jovem Ana Júlia despertaram naquele momento e trouxeram outros estudantes para as 

acções que se desenvolveram desde então. Todas essas jovens lideranças estavam presentes em concentrações e 

manifestações em defesa da Democracia e contra a perseguição a Lula.  
Continuamos agora a concentrar os nossos esforços contra as reformas da Previdência (Segurança Social) e 

laboral, que nos chamam a aprimorar e radicalizar as nossas acções em resposta aos ataques violentos às conquistas 

históricas dos trabalhadores e do povo brasileiro. 
Indiscutivelmente que nos sentimos fortalecidos pela solidariedade internacional que temos recebido desde o golpe 

parlamentar que depôs a presidenta Dilma, legitimamente eleita. As manifestações não somente dos países da América 

Latina, mas de um amplo movimento que se articulou internacionalmente faz-nos prosseguir, aponta-nos a 

responsabilidade de resgatar a nossa democracia, de fortalecer os explorados e de combater os diferentes conflitos que 
existem no Brasil.  

Sem desviar os nossos olhos das guerras noutros países, como na Síria, dos intermináveis combates no Iraque, 

dos violentos ataques sofridos pelo Governo e pelo povo venezuelanos, não perdemos a consciência da guerra instalada 
nos morros do Rio de Janeiro, das chacinas aos jovens negros de São Paulo, da dizimação das comunidades indígenas e 

quilombolas (2), da destruição de florestas e de rios, que acontecem Brasil adentro. Todos estes conflitos são provocados 

pelo capital que desenfreadamente destrói pessoas, povos, culturas – no nosso país e no resto mundo – em nome do 
lucro, da ganância, do poder. 

Com isto quero significar que as trabalhadoras e os trabalhadores são mais do que força-de-trabalho, são cidadãos 

conscientes dos seus direitos, convencidos de que é preciso começar na sua aldeia e ampliar a sua luta ao nível mundial, 

com consciência de classe.  
 

Como nos apoiar, uns e outros, nesta batalha? 
O que temos visto em termos de solidariedade para com a nossa luta contra o golpe e contra a destruição de 

direitos – tanto de brasileiros que vivem no exterior, como de pessoas e organizações das mais diversas nacionalidades 

– fortalece-nos, exprimindo o colectivo, o estar juntos, independentemente de fronteiras, de culturas, de línguas ou de 

nível de desenvolvimento. 
O reforço do espírito internacionalista da classe trabalhadora é fundamental para fortalecer a solidariedade e 

que ela seja mútua, em sentido duplo. Assim, todos nos sentiremos cidadãos do mundo, responsáveis por um planeta 

que é de todos, donos de uma riqueza que por nós é produzida e que por nós deve ser usufruída, com respeito pelas 
pessoas e pelo meio ambiente. Além disso, quando fazemos uma luta local, no território, apoiamo-nos de maneira 

próxima e estamos discutindo as relações que queremos estabelecer na nossa cidade, no nosso país, e que mundo 

queremos para viver e conviver. 

 
 

(1) A Articulação - Unidade na Luta é a principal corrente do Partido dos Trabalhadores, a que pertencem Lula e 

Dilma. 
(2) As comunidades quilombolas são grupos rurais descendentes de escravos negros. 


