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APRESENTAÇÃO
–  Evandro Colzani

“Apenas o fresco entusiasmo e o espírito ofensivo da juventude podem assegurar os 
primeiros triunfos da luta e somente ela trará de volta ao caminho da revolução os 
melhores elementos da velha geração. Sempre foi assim e sempre será” 

—  Leon Trotsky
 

No dia 31 de janeiro de 2016, há cinco anos, nascia a Liberdade e Luta, organiza-
ção que em seu manifesto de fundação declarou seu objetivo de “reunir a juventude 
em defesa de uma plataforma revolucionária de reivindicações, contra o capitalismo 
e pela construção de uma nova sociedade no Brasil e no mundo”.

O marxismo nos ensina que a única classe social genuinamente revolucionária 
no capitalismo é a classe trabalhadora. Apesar de possuir apenas a sua força de traba-
lho e ser obrigada a vendê-la para garantir a sua própria existência, os trabalhadores 
são os que tudo produzem: nenhuma lâmpada se acende, nenhuma roda gira sem a 
permissão da classe operária. O papel que ocupa essa classe na produção capitalista 
é o que a torna a principal força transformadora.

A juventude cumpre um papel diferente na sociedade capitalista, ela não per-
tence a uma classe específica, mas pode e deve ser ganha pelos revolucionários para 
as fileiras da revolução socialista, isto é, para estar ao lado da classe trabalhadora, já 
que são os jovens que podem dar um impulso fundamental na luta. Como explicou o 
revolucionário russo Leon Trotsky, “apenas o fresco entusiasmo e o espírito ofensivo 
da juventude podem oferecer os primeiros sucessos na luta”. A coragem, o entusias-
mo, a disposição e o sacrifício são características dos mais jovens e essa força é capaz 
de arrastar batalhões de operários para o combate, reanimar trabalhadores que desa-
nimaram em algum momento e renovar as fileiras revolucionárias. 

Em importantes momentos da História vimos essa força quando, por exemplo, 
revoluções ocorreram em uma série de países durante o ano de 1968, ano da unidade 
internacional da luta de classes. França, com a revolução de maio de 68, Itália, Grã-
-Bretanha, EUA com as lutas pelos direitos civis e pelo fim da Guerra do Vitenã, Mé-
xico e, inclusive, Brasil com as lutas de jovens e operários contra a ditadura militar.

A Revolução Russa de 1917 não apenas contou com a ampla participação de jo-
vens estudantes, operários, camponeses e soldados, mas teve, na sua direção, o Par-
tido Bolchevique, historicamente criticado por seus opositores por ser um partido de 
“garotos”. Lenin, Trotsky, Sverdlov, Zinoviev, entre outros dirigentes bolcheviques, 



conheceram o marxismo e o partido com 16, 17, 18 anos. Com essa idade, muitos 
dos jovens bolcheviques já eram respeitados por operários fabris e camponeses. Le-
nin via na juventude de seu partido um elemento de força. 

Mas esse conjunto de qualidades de um jovem (ânimo, disposição de luta...) po-
dem rapidamente desaparecer se a prática não estiver diretamente conectada com a 
teoria revolucionária. A maior tarefa de um jovem consiste em aprender, com a His-
tória, com a Ciência, com a Literatura, com a teoria marxista e, acima de tudo, com a 
classe operária.

O marxismo pôde conquistar milhões de corações na classe mais revolucionária 
“porque Marx se apoiava na sólida base dos conhecimentos humanos adquiridos (...), 
por ter assimilado plenamente tudo aquilo que a ciência anterior tinha dado” (Lenin. 
As tarefas revolucionárias da juventude).

Os artigos publicados nessa brochura são um relato dos combates realizados 
pela Liberdade e Luta nos primeiros cinco anos de existência das campanhas que 
estão em desenvolvimento. Mas são, ao mesmo tempo, fruto do esforço teórico des-
ses jovens militantes que tentaram compreender cada ataque, cada reivindicação e 
explicar qual deve ser o papel dos revolucionários que lutam pelos serviços públicos, 
gratuitos e para todos, contra a Lei da Mordaça (projeto Escola Sem Partido), contra 
a Reforma do Ensino, por vacina para todos, em defesa das universidades públicas, 
para citar apenas algumas campanhas da Liberdade e Luta, e pelo socialismo.

A Liberdade e Luta, fundada em uma fábrica ocupada por mais de 15 anos pelos 
trabalhadores, a Flaskô em Sumaré-SP, reúne em seu entorno esse tipo de juventude, 
que busca transformar a sociedade, que quer aprender com os livros e com ação coti-
diana, que busca enxergar o mundo com os olhos da classe trabalhadora. 

Essa brochura é resultado dos cinco anos de existência da Liberdade e Luta, tra-
duzidos em artigos escritos pelos próprios militantes. Nela, a conjuntura que levou 
a nossa fundação, as Jornadas de Junho de 2013, é contada por meio da campanha 
“Público, Gratuito e Para Todos: transporte, saúde e educação! Abaixo a repressão!”; 
nosso acampamento de fundação na Fábrica Ocupada Flaskô em 2016 e desde então, 
nossas campanhas e as lutas que travamos até aqui. Nossos princípios também es-
tão registrados na brochura: a preocupação com a teoria revolucionária, a práxis da 
aliança operário-estudantil e a luta irreverente e incansável pela vitória do socialismo 
internacional. 

Há quem pergunte se nós somos a “Libelu” dos anos 80. Nessa brochura expli-
camos o fio de continuidade que resgatamos com a organização que lançou pela pri-
meira vez e publicamente o combate à Ditadura Militar, bem como nossas diferenças. 

Hasteamos nesses cinco anos a bandeira internacionalista de solidariedade en-
tre os trabalhadores de todo mundo e, certos de sua vitória contra a miséria, opressão 
e exploração capitalista, continuaremos vivendo e lutando por um mundo onde pos-
samos ser realmente livres! 

Vida longa à Liberdade e Luta! 




