Roteiro para apresentação do PSTU – parte III – porque somos revolucionários – julho 2018

Para todo este ponto, indicamos a leitura por parte do cursista, do livro de Lênin O Estado e a
Revolução, de 1917.
Esta parte tem o objetivo de discutir a questão do Estado, da reforma e da revolução.

Slide 4: passar vídeo de 5 minutos sobre a Comuna de Paris, de 1871, a primeira tentativa dos
operários de tomar o poder e governar diretamente. Deixou muitas lições, acertos e erros.

Slide 5: perguntar, depois de fechar a questão da Comuna de Paris e introduzindo o tema de
hoje:
O que aconteceria se um trabalhador desempregado entra no supermercado e leva sua
compra do mês sem pagar? Ou se a operária da Guararapes resolve levar umas camisas que
ela está precisando?
Este trabalhador ou operária, provavelmente, seriam presos.
Porque?
Slide de 6 a 13: entram com a noção de Estado, segundo o marxismo.

Slide 14: discute as formas que a burguesia utiliza para segurar o movimento de massas. A
mão direita repressiva, ditatorial e a mão esquerda “democrática”, promessas vãs para
adormecer e enganar o povo.

Slide 15 a 22: objetivo de desmistificar a “democracia” burguesa brasileira.

Slide 23 e 24: através de vídeo, demonstrar a estratégia equivocada do PT, de humanizar o
capitalismo e governar com os ricos.

Slide 25 a 28: porque defendemos uma revolução socialista? Explicar que a única forma de ter
emprego digno, salários, casa, saúde, educação e segurança é através de uma revolução.
Estamos cada vez pior. Apenas para que um punhado de magnatas vivam na abundância. A
única forma de acabar com o capitalismo é através de uma revolução violenta, que esmague a
vontade dos grandes burgueses e derrote o imperialismo.

Slide 29: porque participamos das eleições e diferenciação com o PSOL.

