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Dando prosseguimento à proposta de publicação de dossiês temáticos junto
com os números regulares da Revista Pegada e, com enorme satisfação, apresentamos
artigos selecionados sobre o tema “Trabalho, Crise e Golpe no Brasil”, os quais
correspondem ao primeiro semestre de 2016.
Quando da formulação da chamada que guiou o trabalho de organização deste
dossiê, o espetro do golpe ainda rondava o parlamento brasileiro como um lúgubre
presságio, um cenário previsto, extremamente temerário e alarmante, porém ainda não
consubstanciado. A direita, por meio do ilegítimo Governo interino, já fazia avançar sua
ofensiva com o programa “Uma ponte para o futuro”, do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB).
Passados alguns meses, com a consolidação do vergonhoso impedimento da
presidente democraticamente eleita e a efetiva perpetração do golpe jurídico-parlamentar,
abre-se um cenário ainda mais obscuro para a classe trabalhadora e todas as (parcas)
conquistas sociais obtidas a tão duras penas, desde o início do processo de
“redemocratização” do país. No coração da estratégia golpista colocam-se mudanças que
atingem diretamente os trabalhadores(as), no campo e na cidade, a exemplo das propostas
de congelamento dos gastos públicos, “reforma da Previdência” e “modernização das leis
do trabalho”.
Assim, os artigos reunidos no presente dossiê assumem importância ainda
maior para o pensamento político e a teoria crítica à medida que procuram oferecer analises
desde pontos de vista distintos, porém, complementares, do mais novo ato da velha
tragédia brasileira.
O texto “Os governos do PT e os descaminhos com a questão agrária no
Brasil: contribuições para um diálogo polêmico, necessário e imprescindível à classe
trabalhadora”, de autoria de Claudemir Martins Cosme, ressalta a necessidade da unificação
das classes sociais exploradas, do campo e da cidade, frente ao movimento
ultraconservador que se abate sobre a sociedade brasileira neste momento e se propõe a
refletir acerca dos anos de governos encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores à frente
da República no tocante ao tratamento dado à questão agrária.
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Diego Pessoa Irineu de França assina o artigo intitulado “um espectro do golpe
ronda novamente o Brasil: o golpe aos direitos”, no qual busca discutir o desmonte de um
conjunto de direitos, que assistimos no Brasil nos últimos anos. Tal processo, sinaliza o
autor, longe de ser novidade, tem a ver com a redução neoliberal das conquistas adquiridas
pela classe trabalhadora e o conjunto da população.
A análise da conjuntura atual como resultado do crescimento de dois tipos de
“golpe”, um correndo internamente à esquerda e outro por dentro da estrutura jurídicoparlamentar, ocupa Júlio Cezar Ribeiro, para quem este processo segue, basicamente, os
interesses de minar os poucos e parcos ganhos sociais ajuntados e, mais do que isso,
preparar a retomada da privatização do que resta dos recursos estratégicos a um país que
sempre “sonhou” proeminência.
Por fim, o leitor terá acesso à resenha do livro “A tolice da inteligência
brasileira - ou como o País se deixa manipular pela elite”, de autoria de Jessé José Freire de
Souza, elaborada por Alexandre Honig Gonçalves.
Boa leitura!
Comissão editorial
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