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 Na madrugada do dia 17 de outubro, traficantes do
Comando Vermelho (CV), vindos das favelas dos mor-
ros São João e da Matriz, com apoio de traficantes de
outras localidades, tentaram invadir a Favela do Morro
dos Macacos, localizado no bairro de Vila Isabel, zona
norte da cidade do Rio de Janeiro, reduto histórico do
Terceiro Comando (TC), hoje sob um comando unifi-
cado ente o TC e o
Amigo dos Amigos
(ADA).

  O conflito se es-
tendeu por mais de
12 horas. A interven-
ção policial só ocor-
reu nas primeiras ho-
ras da manhã, depois
de cerca de cinco ho-
ras de intenso tiroteio
entre as facções. Po-
lícias Militares do 6°
Batalhão, polícias do
Batalhão de Opera-
ções Especiais
(BOPE), policiais civis
da Coordenadoria de
Ações e Recursos Es-
peciais (CORE), além
de PMs deslocados da cidade de Niterói, contando com
o apoio dos carros blindados do BOPE (os Caveirões) e
de dois helicópteros da PM, participaram do cerco as
três favelas, que fazem parte do mesmo morro.

            Durante o confronto com a polícia um dos
helicópteros foi alvejado, pegou fogo, obrigando o pi-
loto a fazer um pouso forçado. A aeronave explodiu
em seguida matando dois policiais da tripulação na hora,
sendo que um terceiro morreu no hospital. Mais um
helicóptero foi enviado e fez várias manobras sobrevo-
ando a favela e efetuando disparos ininterruptos. Os
confrontos se estenderam no dia seguinte para outras
favelas da zona norte. Cerca de 3 mil policias reforça-
ram as ações repressivas, as folgas dos PMs foram
suspensas em toda a região metropolitana do Estado,

várias favelas do Rio e do Grande Rio - sob comando
do CV - foram cercadas e as incursões com confrontos
se estenderam por toda a semana. O número de víti-
mas fatais no confronto chegou a 41 - incluindo os três
policiais - no dia 24 de outubro.

Entre os moradores do Morro dos Macacos assassi-
nados na madrugada do dia 17, três já foram identifi-

cados: Leonardo Fernandes Paulino, um auxiliar de es-
critório de 27 anos, Marcelo da Costa Ferreira Gomes,
um mecânico de 26 anos, e Francisco Ailton Vieira, um
pedreiro de 25 anos.

Fatos como estes fazem parte da estrutura de po-
der e repressão no Rio de Janeiro, portanto, é parte do
cotidiano dos trabalhadores que moram nas comuni-
dades pobres do estado. Entretanto, estamos entran-
do numa nova fase da violência no Rio, tanto em ter-
mos da organização dos grupos criminosos, quanto da
ação repressiva do Estado e da articulação entre eles.

            Dois elementos marcam a política de segu-
rança do governo Sergio Cabral (PMDB): 1- a instala-
ção de unidades pacificadora em favelas da zona sul
da cidade, onde ocorre uma ocupação permanente das

Violência no Rio de Janeiro:
prenuncio para a Copa de 2014 e para as

Olimpíadas de 2016
forças policiais; 2- a repressão ostensiva com apoio de
forças federais (Força Nacional), como ocorrereu du-
rante os jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro (2007)
- na ocasião 19 moradores das favelas do Complexo
do Alemão foram executados durante o cerco policial.

            Com a realização da Copa do Mundo de
Futebol de 2014 no Brasil e das Olimpíadas de 2016 no

Rio de Janeiro, a
pressão interna e
externa para uma
“resposta rápida”
por parte do Esta-
do é imensa. Lem-
brando que o Mor-
ro dos Macacos
fica num bairro vi-
zinho ao complexo
do Maracanã (prin-
cipal palco dos
eventos esporti-
vos). Portanto, po-
demos esperar a
intensificação das
ações repressivas
nas favelas e,
consequentemente,
o aumento de víti-

mas do terrorismo de Estado sob a população traba-
lhadora e moradora de favelas.

Tudo indica que a violência policial deve vir acom-
panhada de políticas de guetificação, com as unidades
pacificadoras e o cercamento das favelas com muros
de concreto (política que já está em andamento, como
denunciamos no Causa do Povo n° 49). A guetificação
é o primeiro passo para uma ação efetiva de extermí-
nio. A tendência é ampliação do genocídio dos traba-
lhadores que morram nas favelas em respostas aos
questionamentos sobre a segurança durante os even-
tos esportivos de 2014 e 2016. Os trabalhadores paga-
ram com suas vidas o lucro de empreiteiras, dos meios
de comunicação e dos empresários do turismo em ge-
ral.

Polícia cerca as favelas do Rio de Janeiro e a população na madrugada se protege na rua para não ser alvejada
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A retomada dos movimentos combativos no campo
no final da Ditadura civil-militar (1964-1989) foi uma das
mudanças mais importantes que já aconteceram na con-
juntura das lutas de classe no país. Junto com as greves
que se espalharam a partir do ABC paulista, o avanço e o
crescimento do movimento sem-terra nos anos 1990 fo-
ram um prelúdio de grandes conquistas para os trabalha-
dores rurais e camponeses. A onda de ocupações de terra

colocou a reforma agrária e as condições de vida dos tra-
balhadores camponeses em pauta nacional.

Entretanto, as estatísticas divulgadas recentemen-
te mostram que não houve mudança na estrutura agrária
brasileira e a reforma agrária parece engavetada novamen-
te. Para entender esse processo é preciso levar em consi-
deração pelo menos dois importantes fatores: a chegada
do PT ao governo federal em 2003 e a reorientação
da direção do principal movimento de luta pela terra
- o MST.

1. Sete anos de governo Lula: a contra-reforma
agrária do agronegócio

A eleição de Lula em 2002 foi apoiada por grande
parte dos movimentos de luta pela terra, mas seu governo
não realizou nem mesmo a tímida Reforma Agrária que pro-
meteu. Sob um projeto desenvolvimentista, o chamado
“agronegócio” (corporações e setores agro-exportadores
diretamente coligados, usineiros, empresários do ramo de
celulose, laticínios e frigoríficos) esteve em seu leque de
alianças políticas burguesas desde o início e é considerado
um setor estratégico para todas as ações de governo.

Entre as mudanças dos últimos dez anos, este foi o
setor que mais cresceu, representado pelo avanço da soja,
do rebanho bovino e da cana. São justamente estes seto-

res os responsáveis pela apropriação e expulsão de campo-
neses de suas terras, por propriedades do tamanho de
países inteiros e que têm custos internacionalmente com-

petitivos devido à superexploração a que submetem
cortadores de cana, peões e assalariados rurais em geral.

Por outro lado, as metas de reforma agrária não foram
cumpridas e, desde 2007, nem sequer fazem parte da agen-
da de governo. Na prática, Lula/PT adotou a mesma políti-
ca agrária da Ditadura, ainda que com outros fins. Não de-
sapropria terras nas regiões de interesse das corporações
e apresenta como números da reforma agrária uma supos-

ta regularização fundiária na Amazônia. Ao
final de cinco anos, o II Plano Nacional de
Reforma Agrária acabou - não foi cumpri-
do e existem ainda mais de 150 mil famí-
lias acampadas desde 2003. O resultado
desta contra-reforma agrária se observa
nos conflitos, que se multiplicaram e se
tornaram ainda mais sangrentos na últi-
ma década. Segundo a Comissão Pasto-
ral da Terra, confrontos e assassinatos de
trabalhadores rurais aumentaram vertigi-
nosamente.

Só tem terra pra plantar soja e pra enterrar trabalha-
dor.

2. Estratégias de colaboração de classe: o
duplo papel dos governistas no campo
Se o agronegócio é considerado um setor es-

tratégico para o projeto desenvolvimentista do go-
verno do PT de médio e longo prazo, o controle dos
movimentos de luta pela terra é um objetivo tático
imediato. Formadas no bloco PT/CUT ao longo dos
anos 80 e 90, as direções dos principais movimentos
no campo articularam a construção de um amplo blo-
co governista no movimento sindical-popular brasilei-
ro. E esta adesão acaba cumprindo um papel duplo:
barrar os ataques pela direita e pela esquerda ao go-
verno Lula/PT. As dissidências são isoladas como “radi-
cais” e recebem repressão exemplar do Estado e dos
fazendeiros, enquanto se atemoriza os setores ligados
ao DEM/PSDB com a possibilidade dos movimentos vol-
tarem a uma ampla campanha de lutas de oposição,
como aconteceu durante a Era FHC.

O controle desta configuração de forças foi possí-
vel graças à adesão e entrada de representantes dos mo-
vimentos na burocracia dos órgãos de governo e a uma

reorientação geral do eixo de lutas dos princi-
pais movimentos, em especial, do MST, da luta
pela terra e pela reforma agrária, para uma luta
“contra o agronegócio”. A luta pela terra, por sua
vez, passou a ser uma “disputa interna” entre minis-
tros e pastas de governo e não mais dada através da
ação direta, ou seja, do fechamento de rodovias, ocu-
pações de terras e de prédios públicos. Isto se verifi-
ca na redução das ocupações de terra, que acontece
desde 2003, e nas lutas espetaculares contra as em-
presas e propriedades do “agronegócio”, em torno
de argumentos pró-ecologia, direitos humanos, anti-
transgênicos, etc.

Esta reorientação geral do eixo de lutas das
direções dos movimentos se reflete desde 2003. O
Boletim do IPEA, por exemplo, trazia o caso de João
Pedro Stedile que afirmou que “O problema da Medi-

da Provisória [baixada por FHC, criminalizando as ocupa-
ções terra] é do governo”. “O nosso problema é organizar
os trabalhadores no campo”. A única determinação da di-
reção nacional do MST é de que não sejam mais ocupados

prédios públicos. “Mudou a orientação do governo e agora
temos um governo simpático”, justificou o líder. Para ele, o
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou a
correlação de forças na questão da Reforma Agrária. “Ago-
ra há o latifúndio de um lado contra a soma de esforços
dos movimentos sociais e de um governo popular do ou-
tro”. (IPEA, Políticas sociais: acompanhamento e análise,
ago/2003).

Em 2009, o quadro continua o mesmo. Recente-
mente, no caso da CPI dos pés de laranja da Cutrale, todo
o bloco do “governo em disputa” se mobilizou contra o
ataque furioso da burguesia reacionária que visava acabar
com a revisão dos índices de produtividade das terras pra
desapropriação, o que, por sua vez, abre espaço para a
retomada das ações de oposição sob um governo do PSDB/
DEM. Por outro lado, os dados da CPT (09/2009), de-
monstram que “as ações dos trabalhadores, ocupações e
acampamentos, sofreram um razoável encolhimento em
2009”.

O governismo das direções também se revigorou
nos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e na CONTAG, que
teve a desfiliação da CUT como principal debate do seu
último Congresso. Esta luta, porém, não significa uma mu-
dança real no Sindicalismo de Estado no campo e nem

mesmo uma crítica à contra-reforma agrária do governo
Lula. A CTB/PCdoB também representa o governismo e,
no campo, sempre foi a favor do oficialismo, do Imposto
Sindical, da Unicidade e do controle do Ministério do Tra-
balho sobre os sindicatos. Sua luta contra a CUT, portanto,
não atende aos interesses dos trabalhadores rurais e não
visa lutar pela independência dos sindicatos e das organiza-
ções dos trabalhadores em geral frente ao Estado e à bur-
guesia.

3. Reorganizar e construir um Movimento
Nacional de Oposição no campo!

Para avançar na luta dos trabalhadores no campo
hoje, é preciso denunciar a conciliação das direções dos
movimentos de luta pela terra e das Centrais e confedera-
ções sindicais. Também é necessário criar e organizar opo-
sições de luta, retomando as bandeiras de luta pela ter-
ra; por emprego, piso e aumento salarial nacional
para todos os trabalhadores rurais; e pela destrui-
ção do latifúndio. Para isso, devemos também organizar
nossa autodefesa e retomar as ocupações de terras e dos
prédios do governo; os saques de alimentos e remédios;

Fonte: CPT (2009)

Fonte: CPT (2002, 2009)

Avante a luta pela terra!

Construir um movimento nacional de oposição sindical e popular
 no campo e na cidade!

Nem CUT, nem CTB: o Sindicato é do trabalhador e é pra lutar!

O governo Lula/PT e a luta pela terra no Brasil
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Em 2008, segundo o DIEESE, ocorreram em todo o Bra-
sil, 411 greves. Neste ano 54,5% das paralisações ocorre-
ram no setor privado. Segundo a mesma pesquisa dois mi-
lhões de trabalhadores participaram das mobilizações.

Em 2009 os números devem superar e ou ficar bem pró-
ximos de 2008. Só nesse semestre, categorias importantes
do movimento sindical brasileiro já fizeram greves, como ban-
cários e carteiros. Diversas outras categorias entraram em
mobilização ou já fizeram algum tipo de paralisação como é
caso dos petroleiros e metalúrgicos. Além disso, diversos sin-
dicatos estaduais dos trabalhadores da educação também já
paralisaram atividades.

Porém, todas essas greves, independente da central a que
estejam ligadas, tiveram como característica: o
corporativismo (greve isolada por categoria) e, segundo o
insuspeito Departamento Intersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos (DIEESE), o caráter propositivo. Além
dessas duas características temos incorporada na experiên-
cia das mobilizações as práticas legalistas. Nem mesmo pro-
cessos demissionários grandiosos como o caso da EMBRAER,
foram capazes de fazer com que a direção do sindicato pro-
curasse mobilizar de fato.

A maioria das mobilizações tiveram como motivação ques-
tões salariais e de benefícios, ou seja, os trabalhadores de
alguma forma procuraram melhorar sua condição de vida.
Porém, podemos perceber que apesar da grande capacida-
de e possibilidade de mobilização, a política implementada pelas
direções de todas as centrais é corporativista e direcionada
pelas demandas do Governo Federal.

Isso quer dizer que as Centrais ao invés de unificarem os
trabalhadores na luta pela melhoria da condição de vida, con-
tra a superexploração, através da convocação de uma gre-
ve geral, adotam políticas de disputas governamentais, como
por exemplo, a questão do Pré-Sal. Essa política corporativista
e legalista tem levado a Classe Trabalhadora Brasileira à der-
rota, sem condições de responder a violência de classe da
burguesia, que oprime cada vez mais o proletariado com o
extermínio no campo e nas favelas e periferias das grandes
cidades, e os péssimos serviços de transporte a que estão
submetidos.

Assim, a luta contra a exploração e dominação de classe é
deixada de lado, e o movimento passa a incorporar uma pro-
posta do Governo Federal. Ao invés de lutar pela melhoria
dos salários e condições de trabalho de TODOS os trabalha-
dores da Petrobras, o movimento sindical fica discutindo o
tipo de marco regulatório da exploração do petróleo. 

Como podemos perceber, a Greve Geral depende de von-
tade política, uma vez que a sua não preparação e convoca-
ção é uma prática do movimento sindical pelego e governis-
ta. Essa aposta no corporativismo e nas greves isoladas por
categorias. É o que leva a classe à derrota. Para combater
essas práticas hegemônicas do movimento governista é ne-
cessário criar uma forte oposição nacional do proletariado
brasileiro, capaz de coordenar uma luta geral por melhores
condições de vida dos trabalhadores.

A Fragmentação das
Greves e a Vitória do

Governismo

Pela Ação Direta dos trabalhadores na luta por
transporte!

Pelo controle popular do transporte público!

Além da explora-
ção direta exercida
pelos patrões, os tra-
balhadores enfrentam
em seu cotidiano a
opressão imposta pela
burguesia que contro-
la os serviços de
transporte público em
todo o país. No final
dos anos 90, seguin-
do a lógica neoliberal
foi iniciado o processo
de privatização do sis-
tema público de transporte no Rio de Janeiro nos
três modais – aquaviário, ferroviário e metroviário.
Hoje o sistema de transporte é controlado pelos
tubarões da Federação das Empresas de Ônibus
(Fetranspor), pela SuperVia (administradora dos
trens), Metrô Rio (concessionária do metrô) e Bar-
cas S.A. (administradora das barcas)

No caso da Supervia, o consorcio vencedor
na época da privatização era composto por in-
vestidores estrangeiros que ganharam a conces-
são por apenas R$ 30 milhões, já que o restante
do valor da venda deveria ser utilizado em
melhorias no sistema, segundo um acordo pelo
qual os compradores “investiriam” R$ 250 mi-
lhões, ao invés de pagá-los. De lá pra cá, as tari-
fas têm sofrido aumentos absurdos, sempre aci-
ma da inflação, o serviço oferecido é péssimo e
os trens não passam por manutenção.

O trecho de maior volume de passageiros é o
ramal de Japeri (Baixada Fluminense), no qual cir-
culam por dia cerca de 200 mil passageiros. No
dia 07 de outubro, diante dos atrasos constan-

tes, da super lotação, dos problemas no sistema
de bilhetagem eletrônica, da truculência dos se-
guranças contratados pela empresa e dos aci-
dentes - o mais grave foi ano passado, no qual 8

pessoas morreram e mais de cem ficaram feri-
das, quando trens colidiram na estação de Austin,
em Nova Iguaçu - os trabalhadores reagiram com
indignação e iniciaram uma revolta justa e legíti-
ma em algumas estações da Supervia, como as
de Mesquita e Nilópolis.

O transporte coletivo é organizado e
ofertado na sociedade capitalista de modo que o
direito ao deslocamento dos trabalhadores é to-
lhido porque a lógica para garantir o lucro é trans-
formar o transporte em mercadoria. O transpor-
te mais sucateado é sempre o destinado às po-
pulações mais pobres.  O alto custo da tarifa tam-
bém é um mecanismo de controle social porque
priva a maioria da população de transitar em de-
terminados locais, dias e horários, uma forma bas-
tante eficaz de controlar o espaço das cidades
pela burguesia. Desse modo, são os interesses
dos capitalistas que determinam o transporte e
são eles que se beneficiam de seu funcionamen-
to com a colaboração do Estado.

Durante a década de 80, houve várias mani-
festações e revoltas contra a
precarização do transporte pú-
blico em todo o país e em es-
pecial no Rio de Janeiro. É im-
porte hoje fomentar a
mobilização dos trabalhadores
na luta contra os empresários
do ramo que potencializam a
exploração sobre o povo. Por
isso é fundamental que os tra-
balhadores se organizem, inclu-
sive criando mecanismos de
auto defesa para combater não
só os empresários que lucram
com a rotina miserável e desu-

mana da população pobre que utiliza o transpor-
te público, mas toda a classe dominante, que se
enriquece às custas do suor e do trabalho do
proletariado.

Depois de horas de desrespeito e espera população protesta nas linhas
de trem e suas reivindicações são respondidas com a tropa de choque

Precarização dos transportes e ação
direta dos trabalhadores
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Não esquecer para continuar lutando
A luta ideológica é fundamental na construção de uma consciência de

classe revolucionária, que aponte no caminho da ruptura definitiva com o
Estado e com o capital, recusando as práticas conciliatórias e
colaboracionistas. Por isso, reivindicar a memória daqueles que se levan-
taram em armas contra a ditadura civil-militar de 1964 faz parte da luta
de classes travada nos dias de hoje.

São muitos os esforços dos aparelhos ideológicos e de mídia burguesa
em apagar da história a luta dos revolucionários das décadas de 60 e 70.
Mas a burguesia não está sozinha nessa tarefa, pois conta com a cola-
boração de ex-guerrilheiros, como José Dirceu, Dilma Roussef, José
Genoíno, Fernando Gabeira, Alfredo Sirkis, que hoje fazem a crítica e a
auto-crítica da estratégia da luta armada.

A condenação da resistência armada à ditadura e a tentativa de rele-
gar ao esquecimento aqueles que pegaram em armas fazem parte da
construção ideológica das políticas colaboracionistas. Portanto, é neces-
sário reconhecer a importância das organizações, como Ação Libertadora
Nacional (ALN), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Política Operá-

ria (Polop), PCdoB-Ala Vermelha, Comando de Libertação Nacional (Coli-
na), Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), bem como ho-
menagear revolucio-
nários como Carlos
Marighella, Toledo,
Carlos Lamarca, Frei
Tito, Eduardo Leite
“Bacuri”, Stuart
Angel, Osvaldo da
Costa “Osvaldão”,
Dinalva Oliveira
“Dina”, e tantos ou-
tros que foram tor-
turados e executa-
dos porque lutavam
pela causa do prole-
tariado.

No dia 04 de novembro de 2009 completam-
se 40 anos do assassinato de Carlos Marighella
(1911-1969) numa emboscada organizada pelo
Departamento da Ordem Política e Social de São
Paulo (DOPS), um dos principais braços das forças
repressivas da ditadura civil-militar instalada no Brasil
em 1964.

Relembrar a militância de Marighella, especi-
almente sua experiência na resistência armada con-
tra o regime militar, nos permite não só homenage-
ar sua memória e de tantos outros que deram suas
vidas pela democracia, mas também possibilita uma
reflexão sobre a revolução e o papel da luta arma-
da na destruição da exploração e opressão capita-
lista.

Marighella inicia sua militância política na dé-
cada de 1930, quando ingressa no Partido Comu-
nista do Brasil (PCB). Foi preso e torturado por duas
vezes durante a Era Vargas, sendo a segunda vez
mantido no cárcere durante todo o período ditato-
rial do Estado Novo (1939-45). No final da década
de 1950 se aproxima do guevarismo por ocasião
da vitória dos revolucionários cubanos em 1959.

O revolucionário marxista começa a questionar
as principais teses e estratégias do PCB: a “via pa-
cífica para o socialismo”, “aliança com a burguesia
nacional” e o apoio ao governo de João Goulart.
Mas sua ruptura definitiva com a polít ica
colaboracionista do PC se inicia em 1964, quando
se recusou a cumprir a ordem do comitê central
do Partidão para que todos se entregassem à re-
pressão burguesa após o golpe.

Certo de que a linha correta de enfrentamento
da ditadura civil-militar era a luta armada, Carlos
Marighella participa em 1967 da Organização Lati-
no Americana de Solidariedade (OLAS), em Hava-
na. Assim, contrariou mais uma vez as determina-
ções do comitê central do PCB. Expulso ao retornar
de Cuba, promove um “racha” no Partidão, e jun-
tamente com Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo,

funda, em 1968 (ano do AI-5), a Ação Libertadora
Nacional (ALN).

Adepta do foquismo, a ALN defendia “conquis-
tar o poder e expulsar o imperialismo através de
uma estratégia de guerra de guerrilhas”, e enten-
dia que, “fazendo parte da guerra revolucionária, a
guerrilha é o caminho fundamental da luta armada
para destruir a oligarquia e levar as massas ao po-
der” (ALN, O papel da ação revolucionária na orga-
nização).

É importante ressaltar alguns aspectos da linha
política e militar da ALN: 1°) a opção pela violência
revolucionária e a recusa, consequentemente, da
via eleitoral e conciliatória típica da “via pacífica”;
2°) a guerrilha urbana como uma fase inicial da
guerra de guerrilha a ser lançada no campo, evolu-
indo posteriormente para a condição de exército
revolucionário regular; 3°) a eleição do imperialis-
mo como o inimigo principal não tirou o foco da
burguesia nacional, pois “o entrelaçamento dos
imperialistas estadunidenses com os grandes capi-
talistas e latifundiários brasileiros, não é possível li-
bertar o país sem ao mesmo tempo expulsar do
poder grandes capitalistas e latifundiários” (ALN, O
papel da ação revolucionária na organização); 4°)
por último, seguindo a coerência foquista, enten-
dia que no contexto da ditadura não havia espaço
para a luta reivindicatória das massas.

A dificuldade de compreender o papel das lutas
de massa do proletariado e a articulação dessas lu-
tas com a violência revolucionária é, certamente, o
calcanhar de Aquiles do foquismo. Essa debilidade
é o resultado da concepção político-ideológica da
teoria de foco que foi elaborada em termos de lu-
tas de libertação nacional, à sombra dos ideais pa-
trióticos e tendo por objetivo a construção de de-
mocracias liberais. Mesmo assim a teoria foquista
foi amplamente utilizada pelas organizações e parti-
dos, em toda a América Latina, visando a constru-
ção do socialismo.

Essa incoerência ideológica e estratégica do
foquismo com os objetivos políticos das organiza-
ções e partidos revolucionários, gerou um isolamen-
to do foco armado das lutas reivindicativas da clas-
se trabalhadora. O caráter vanguardista da teoria
foquista substituiu o protagonismo revolucionário
das massas pelo foco guerrilheiro.

A teoria revolucionária bakuninista pressupõe ar-
ticulação entre a luta das massas e a luta armada.
A ação revolucionária passa necessariamente pela
inserção nas lutas reivindicativas do proletariado,
do campo e da cidade, numa linha combativa de
ruptura com a ordem burguesa e de radicalização
dos métodos de luta (fechamento de vias públicas,
ocupações dos locais de trabalho, de prédios públi-
cos, sequestros de empresários, sabotagens,
enfretamento dos órgãos de repressão, etc). Si-
multaneamente, de acordo com o desenvolvimen-
to da radicalização das lutas das massas, deve ser
construído um aparato armado que atue de forma
articulada com o avanço das lutas reivindicativas.

Se é verdade que as organizações foquistas in-
corram em equívocos estratégicos, também é ver-
dade que foram fundamentais para romper com o
imobilismo e o colaboracionismo daqueles partidos
e organizações, especialmente de orientações
trotskistas e stalinistas, que condenaram e conde-
nam a via violenta de revolução. Por isso, home-
nagear “Marighella é tomar posição em favor da
verdade, em favor da história de luta de nosso
povo, e sendo assim, a maior homenagem que
podemos prestar a este revolucionário é prosse-
guir e avançar sua luta que hoje passa necessaria-
mente por fortalecer a organização dos trabalha-
dores nos bairros, fábricas, escolas, favelas e cam-
pos, amadurecendo aí uma firme perspectiva re-
volucionária, derrotando o governismo, e comba-
tendo as perspectivas reformistas” (UNIPA, 35 anos
sem Marighella, 2004).
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