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houve uma separação entre civis e militares,
que foram aliados da burguesia cujas benesses
atraiam parte deles. São esses militares que estão se manifestando em favor de um outro golpe militar, inconformados com o direito cidadão
conquistado e garantido na lei maior do país.
Essas conquistas foram sendo realizadas com
muita resistência ao longo dos anos de chumbo
entre 1964 e 1985.
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fábricas e nas escolas constituindo comissões e
grupos de autodefesa rumo à conquista dos direitos sociais. Dessas manifestações, eclodiram
movimentos sociais de massa em diferentes setores e espaços e uma energia refreada por
longos anos de criminalização das lutas. Em
uníssono buscavam dar um basta à repressão,
a partir de grandes assembleias operárias e estudantis, das organizações religiosas, dos intelectuais como os das organizações da OAB, da
ABI, da Ordem dos Arquitetos Brasileiros.
Luiz Inácio Lula da Silva representava os trabalhadores metalúrgicos, do ABC em São Paulo, que se insurgiram contra os dirigentes dos
sindicatos controlados pelas organizações patronais. Eles ocuparam fábricas, ruas e praças
em defesa de liberdades, cidadania e direitos e
pelo fim da repressão, que havia criado locais
de tortura dentro dos quartéis como o que se
instalou na Rua Tutóia em São Paulo. A tortura
atingiu inúmeros homens e mulheres da forma
mais desumana. Na Rua Tutóia foi assassinado o Jornalista da TV Cultura, Vladmir Herzog,
tendo uma repercussão que se estendeu para
toda a América Latina, Europa, Estados Unidos
e Oriente Médio.
Foi esse processo que mobilizou multidões em
luta pela reconstrução da democracia ora ameaçada pelos mesmos grupos que reclamam contra as liberdades, o direito às informações, à
legitimidade de dizer o que precisam e de criticar os desvios que tem nos afastado da nossa
Carta Magna: A Constituição Brasileira de 1988,
Constituição Cidadã, como a batizou Ulisses
Guimarães, num dia histórico para o Congresso
Nacional!
É isso que incomoda os poderosos e os militares acostumados a se sentar às Mesas da Casa
Grande e que hoje odeiam Lula pelo que ele
representa na história recente do país e no direito às livres manifestações que conquistamos
respaldados e em defesa de nossa Lei Maior a
Constituição Brasileira de 1988!
* As ideias contidas neste artigo são de seu(s) autor(es)
e não necessariamente expressam as posições oficiais
do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e
Conflitos – DIVERSITAS.
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