
SINOPSE CAMISA 12 2005 

“TRABALHADORES UNIDOS” 

 

PRÓLOGO 

 

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba CAMISA 12, certo do seu papel social em defesa 

dos direitos do trabalhador e de todo o povo brasileiro, traz a toda comunidade do carnaval 

paulistano o tema-enredo: TRABALHADORES UNIDOS, tema esse que vem salientar todo o nosso 

descontentamento diante da situação de injustiça e exploração na qual se vê a classe 

trabalhadora no Brasil e no mundo, já que acreditamos que o carnaval pode e deve ser um 

grande veiculo para a divulgação de nossas idéias e o questionamento da nossa realidade, 

levando ao publico que prestigia essa grande festa popular, de uma forma alegre e descontraída, 

porém com muita seriedade nossos anseios e ideais.Portanto, prezados amigos, é chegada a 

hora de soltar o grito entalado em nossas gargantas, grito que não quer mais calar.Nós 

trabalhadores de todo o Brasil, que trazemos em nossos ombros o peso de uma pátria, nós que 

carregamos o peso do mundo nas costas, devemos buscar a igualdade e nossos direitos, por 

mais longínquos que eles estejam. 

 

Vamos lutar até o ultimo instante para encontrar um modo de vida mais humano e digno, que 

todos tenham acesso à cultura, à educação, à saúde, ao lazer, em fim a todas as riquezas da 

nossa nação. 

  

"TRABALHADORES DE TODO O MUNDO, UNI-VOS!" 

 

O nosso momento chegou e não podemos deixar de lutar. Preparemos nossas armas nesse 

carnaval, a alegria, a luta e a união, pois uma grande revolução esta para começar, uma 

revolução rumo ao carnaval 2005. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO  

 

A luta por melhores condições de vida de grande parte da humanidade é, praticamente, a luta 

da própria existência. Desde os mais remotos tempos temos conhecimento da existência de 

opressores e oprimidos, detentores dos meios de produção e explorados, de injustiças sociais e 

de predominância de uma elite que, sistematicamente, praticaram e praticam atos que visam 

sua continuidade como exclusivos beneficiários do trabalho coletivo. Felizmente, para que esse 

Status Quo não seja definitivo, surgiram variadas manifestações ao longo de História, que 

questionaram o poder da propriedade, da utilização do trabalho humano para acumulo de 

riquezas e visavam uma Sociedade mais igualitária, justa e com oportunidades para todos. Esta 

luta continua no Século XXI, onde vemos a tecnologia sendo utilizada para aumentar a 

quantidade de desempregados, para afastar o homem do Campo e para continuar beneficiando, 

até com maior facilidade, os detentores dos meios de produção. A busca por melhores condições 

para os trabalhadores deve continuar até que tenhamos alcançado o estágio em que não exista 

a distinção de pessoas pelo capital acumulado ou pelo número de propriedades que possua. E 

que todos tenham acesso as riquezas produzidas!!! 

 

Da Revolução Industrial ao Manifesto Comunista  

 

Temos como ponto de partida na história do trabalhador no mundo a Revolução Industrial, que 

é na verdade, a passagem da raça humana do artesanato para a grande produção industrial, 

concentrada nas fábricas. O homem sai do sistema feudal e escravagista e passa para o 

capitalismo burguês. Este salto aconteceu na Inglaterra, mais ou menos entre 1780 e 1840, e se 

espalha por toda a Europa, América do Norte, com reflexos para o mundo inteiro. 

Em 1848, o Manifesto Comunista, criado pelos pensadores alemães Karl Marx e Friedrich Engels, 

põe o dedo na essência da Revolução Industrial. Com isso os trabalhadores são levados a 

enfrentar com um olhar sem ilusões as verdadeiras condições de trabalho e de suas vidas. 

Diante da ganância dos capitalistas, da exploração dos operários por parte dos patrões e da falta 

de leis que defendessem os trabalhadores, surgem as primeiras teorias sócios-econômicas que 

contestavam e combatiam o sistema capitalista, porém todas elas com base no 

descontentamento diante da situação injusta, miserável e explorada na qual se via a classe 

trabalhadora e, é claro, a luta por parte desses mesmos trabalhadores visando encontrar um 

modo de vida mais humano e digno. 

 

  

 

 

 

 

 



As Grande Revoluções Socialistas  

 

As grandes Revoluções Socialistas acontecidas na Rússia, China e Cuba, causaram influência na 

maioria dos povos do Mundo, na luta pela democracia e na quebra de sistemas políticos 

capitalistas, que não visam os reais direitos dos trabalhadores. 

Revolução Russa - Os comunistas chegam ao poder e criam a União Soviética em 1917 ao final 

de duas revoluções. A crise política e econômica que a Rússia vivia agravou-se com as perdas 

sofridas pelo país na Primeira Guerra Mundial (1914-1.915). As manifestações anteriores dos 

trabalhadores russos foram reprimidas cruelmente pelo regime do Czar (Rei) Nicolau lI, que em 

abril de 1917 foi obrigado a abandonar o trono deixando em seu lugar u7m governo provisório, 

que por sua vez não atendeu aos anseios dos Soviets (conselhos de operários, camponeses e 

soldados). Diante da crescente insatisfação popular e das freqüentes manifestações de massa, 

no dia 24 de outubro de 1917, Lênin anuncia a queda do governo provisório, e no dia 26, a 

assembléia dos soviets elege Lênin o novo chefe do governo. Em 1920 é consolidada a União 

Soviética, quando o exército vermelho derrotou os "russos brancos" em uma guerra civil onde 

seis milhões de pessoas morreram.  

 

Revolução Chinesa - Se tornou um dos mais importante evento revolucionário do século 20, 

datada I em primeiro de outubro de 1949. Com a revolução, a velha China semi-colonial e semi-

feudal deu lugar a uma nova China, democrática e popular, com a direção do Partido Comunista 

Chinês, fundando pelo Grande Timoneiro, Mao Tse-Tung. Mao, através de um desenvolvimento 

teórico e prático, prega na China a tomado do poder pelo trabalhador. 

 

Revolução Cubana - Com aproximadamente 10 milhões de habitantes, Cuba, a maior das 

Antilhas, na América Central, tornou-se o primeiro país a manter de forma estável um governo 

socialista no Continente Americano. Essa opção desencadeou uma reação comandada pelos 

Estados Unidos, que resultou em um bloqueio econômico na lha. A Revolução Cubana teve como 

grande precursor o guerrilheiro argentino Che Guevara, que através do seu carisma de 

aventureiro sem pátria, conseguiu incendiar a imaginação dos jovens de todo o mundo na 

década de 60. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Os Primeiros movimentos trabalhistas no Brasil 

 

Antes de o Brasil ter os seus primeiros trabalhadores assalariados e as suas primeiras fábricas e 

industrias, o país era escravagista. Até o final do século 19, os grandes construtores das nossas 

riquezas foram os Trabalhadores Negros, trabalhadores esses que além da força dos seus braços, 

nos deixaram de herança toda a sua rica cultura e o seu grande espírito de luta a favor da 

liberdade, igualdade e direitos, dando destaque à luta e resistência de Zumbi e o seu Quilombo 

dos Palmares, que se reflete até hoje na constante luta do trabalhador negro no Brasil. No final 

do século 19, com a abolição dos escravos, chegam ao Brasil, os primeiros Trabalhadores 

Imigrantes (principalmente Italianos, Espanhóis e Portugueses), a fim de substituir a mão de 

obra escrava. Essa massa imigrante era em grande quantidade constituída de trabalhadores 

rurais e analfabetos, que com algumas lideranças passaram a fazer as primeiras manifestações 

trabalhistas no Brasil. Também oriunda da massa imigrante, surgiram as Manifestações Anarco-

Sindicalistas, que pregava radicalmente a total liberdade política no Brasil. Conclamavam por 

Greves Gerais revolucionarias, com alegação de dar fim à exploração e a opressão estatal-

centralista. Entre 1910 e 1920, cresceram as manifestações operarias em quase todo o Brasil, 

lideradas pelos Sindicalistas Comunistas. Porém tais manifestações foram reprimidas pelo 

governo, que chegou a fazer uma legislação própria para controlar o crescente movimento 

operário no país e expulsar operários estrangeiros que estivessem ligados às manifestações. Em 

1922 surge oficialmente o primeiro partido operário brasileiro. Nos anos 20, existiu no Brasil um 

grande movimento liderado por Luiz Carlos Prestes (Coluna Prestes), movimento que ficou 

conhecido por percorrer centenas de quilômetros do território nacional, tentando conscientizar 

a todos os trabalhadores do Brasil sobre os problemas do seu país. 

 

Era Vargas 

Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, as reivindicações exigidas pelos comunistas e setores 

progressistas de uma certa forma foram atendidas através da nova legislação trabalhista. No 

entanto, Getúlio neutralizou muito a crescente ação socialista, e principalmente comunista no 

país, com perseguições e prisões em massa. Em 1935, em reação a situação gerada pelo Governo 

Federal, surge a Aliança Nacional Libertadora (ANL), que congregava aqueles que quisessem 

lutar na defesa dos direitos democráticos, mesmo que para isso fosse necessária a união das 

massas trabalhadoras com a burguesia nacional. Uma tentativa de golpe foi sufocada por 

Getúlio: a Intentona Comunista. 

 

A Petrobrás e a Campanha: o Petróleo é nosso! 

 

A Petrobrás foi instalada no Brasil em 10 de maio de 1954 no governo de Getúlio Vargas. Após 

grandes manifestações dos setores progressistas, que lutaram e defenderam o direito e a 

exploração do nosso petróleo, exigindo que fosse criada uma empresa estatal, gerando com isso 

empregos e divisas para o nosso país. Surgiu desse movimento a Petrobrás, a maior empresa 

estatal do Brasil. 

 



 Período Militar 

 

Em 1964 implantou-se no Brasil uma Ditadura Militar, que se voltou raivosamente contra os 

trabalhadores brasileiros. O povo brasileiro reagiu e promoveu inúmeras manifestações e 

protestos contra a tirania que se instalava no país. As greves foram proibidas, os sindicatos 

interditados e os partidos progressistas extinguidos. Durante todo o período militar houve uma 

crescente onda de manifestações por todo o país, que se intensifica em 1979, com uma onda de 

greves por melhorias salariais. Papel importante teve os trabalhadores e sua principal Corrente 

Sindical, a Central Única dos Trabalhadores (CUJ). Durante todo esse período os estudantes, 

comandados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) formavam na vanguarda progressista, 

apoiados por outros grupos estudantis, e se destacaram na frente dessas manifestações. 

 

Guerrilha do Araguaia  

A Guerrilha do Araguaia foi a mais extensa e prolongada obra de resistência ao regime militar. 

Surgiu dirigido e organizado na clandestinidade pelos Comunistas, liderados por JOÃO 

AMAZONAS. Movimento ligado intimamente à população camponesa, pobre e sofrida da região 

do sul do Pará. No Araguaia se encontravam pessoas das mais diferentes formações: operários, 

camponeses e principalmente estudantes. 

O Araguaia é mais um elo na longa cadeia das gloriosas lutas sociais e populares no Brasil: 

Cabanagem, Canudos, Revolta da Chibata, Palmares ..., e hoje os Movimentos dos Trabalhadores 

Sem Terra, que no inicio dos anos 80 espalharam-se por todo o Brasil, exigindo Reforma Agrária, 

movimento esse que continua com sua luta pelo direito à terra e melhores condições para os 

trabalhadores do campo. 

 

Primeiro de Maio 

Muitos Primeiros de Maio se passaram desde a infância dos nossos movimentos operário 

sindical, uns cavalgando possante ascensos da luta, outros enfrentando descensos, dificuldades, 

perseguições e crises. Mas de uma coisa estamos certos. O dia Primeiro de Maio é, e sempre 

devera ser, o símbolo maior da luta da classe operária no mundo e no Brasil por seus direitos. 

 

Trabalhadores do Esporte 

Hoje o Futebol é o Esporte mais popular e democrático no Brasil. Nas arquibancadas, ricos e 

pobres, e todas as raças se misturaram e durante os 90 minutos se tornam iguais, em um grito 

só a favor do seu clube. Mas nem sempre foi assim. No início do Século XX; quando esse esporte 

chegou ao Brasil, o futebol era praticado só pelas Elites. Na capital paulista, os trabalhadores 

resolveram romper com essa situação e fundaram o nosso primeiro clube de origem operária: 

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA. Não demorou muito e o CORINTHIANS se tomou o clube 

mais popular do Estado. E dessa união surgiu o símbolo MOSQUETEIRO, que representava "UM 

POR TODOS E TODOS POR UM" e a "FIEL" TORCIDA passou a ser o maior patrimônio do 

CORlNTHIANS! 

 



Conclusão 

 

Quando Marx e Engels plantaram a semente, pouca gente chegou a acreditar, que neste mundo 

ela daria frutos. Porém, um século e meio se passaram e a luta continua. Luta para que nossos 

semelhantes tenham uma vida mais digna, e não padeçam pelo descaso dos nossos 

governantes. O futuro do nosso país está na luta, na coragem e na solidariedade. 

Só assim a alvorada surgirá no seio do povo, e a revolução será eterna, cabendo a nós, 

trabalhadores do mundo, comemorar no meio da multidão nossa verdadeira independência. 

 

SALVE TODOS OS TRABALHADORES DO BRASIL !!! 

SALVE TODA A COMUNIDADE DO CARNAVAL PAULISTANO !!! 

E ABRAM ALAS A NAÇÃO CORINTIANA !!! 

 

RODRIGO DIAS 


