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A UNIPA realizou em janeiro 
de 2012 sua Assembleia 

Nacional, numa conjuntura inter-
nacional e nacional relativamente 
similar ao do ano anterior. Entre-
tanto, optamos por fazer um rigo-
roso balanço da questão social nos 
governos Lula e Dilma. As resolu-
ções serão em breve publicadas e 
ao longo do ano de 2012 iremos 
aprofundar e divulgar estes balan-
ços a partir das questões aborda-
das no documento intitulado: Uma 
Década de Ilusões: as verda-
deiras condições objetivas 
produzidas pelo Governo Lula-
Dilma (2003-2012) e cenários 
para crise mundial.

Este documento e os artigos 
que passarão a ser publicados em 
série no Causa do Povo têm por objeti-
vo demonstrar algumas ilusões 
produzidas pelo Estado, através 
dos diferentes Governos, Partidos 
e outros instrumentos que dificul-
tam, mas não impedem, a constru-
ção de uma via revolucionário no 
país.

Na análise que será expres-
sa nos documentos e no Causa do 
Povo vamos vincular os períodos 
FHC/PSDB (1995-2002) e Lula/
PT (2003-2010), ou seja, as mu-
danças iniciadas e levadas adiante 
pelo governo tucano e como isso foi 
utilizado pelo governo Lula. Nosso 
programa decompõe a Questão 
Social no Brasil em: 1) Questão 
Político-econômica (que abrange 
o modelo de Estado e governo, 
condições de vida e distribuição de 
renda e propriedade); 2) Questão 
Nacional (da Dependência Externa, 
imperialismo e as relações no sis-
tema mundial); 3) Questão Agrá-
ria (distribuição da terra, renda da 
terra e trabalho na agricultura); 4) 
Questão Urbana (problema habita-
cional e condições de vida nas cida-
des); 5) Questão Regional (proble-
mas de concentração e distribuição 
entre diferentes regiões do país); 
6) Questão Étnico-racial e de Gê-
nero (que aborda os problemas 
relativos ao racismo, machismo e 
emancipação das nacionalidades, 
povos e mulheres); 7) Questão da 
Violência (que considera o proble-
ma das mortes violentas de traba-
lhadores e sua origem de classe); 

8) Questão Ambiental (que aborda 
o problema da exploração preda-
tória da natureza e a degradação 
ambiental).

A Construção das Ilusões

Na última década, a partir da 
eleição de Lula/PT, foram apresen-
tadas uma série de ilusões a partir 
de uma constatação de que o país 
está passando por uma “grande 
transformação econômica e so-
cial”. Problemas existem, mas se-
riam aspectos isolados, pontuais, 
que serão solucionados com nego-
ciações futuras. O governo Lula e 

agora Dilma estariam “melhoran-
do” as condições globais de vida. 
O mesmo é dito pelo PSDB sobre a 
Era FHC. E ainda dizem que muitos 
das realizações dos governos Lula 
e Dilma se devem ao terreno que 
FHC preparou anteriormente. 

Qual era a grande promes-
sa do programa “democrático” do 
PT, ou da ideia de etapa demo-
crática da revolução burguesa do 
PCdoB, atualização da antiga pro-
posta do PCB? Essa promessa era 
de resolver as principais questões 
nacionais (crescimento econômi-
co, igualdade social). Assim, todo 
o bloco governista (PT/CUT/CMS, 
PCdoB/CTB e demais movimentos 
sociais que apoiaram Dilma Rous-
seff) compartilha da premissa de 
que o atual governo estabeleceu 
uma ruptura e um novo caminho 
para o desenvolvimento do país.

A principal tática de propa-
ganda do PT é apresentar sempre 
supostas melhorias de forma iso-
ladas, parte por parte, e sempre 
comparando-as com o um passado 

recente (a Era FHC). É como se a 
história se resumisse a polarização 
entre neoliberalismo e antineolibe-
ralismo, materializada no Brasil na 
oposição entre os governos PT e 
PSDB. Essa análise dualista é sim-
plista e está na base da produção 
dessas ilusões. A realidade não se 
resume a dualismos. 

Tudo se transforma quando fa-
zemos uma análise global, compa-
rando os diferentes setores da so-
ciedade e suas questões, cruzando 
os diferentes dados, e fazendo 
comparações históricas de médio 
prazo. 

Nós conseguimos demonstrar 
o que deveria ser óbvio: 1) a ques-
tão social no Brasil, em todas as 
dimensões que podemos decom-
pô-la, não só não foram resolvidas, 
como não sofreram “melhoras par-
ciais” em relação ao desenvolvi-
mentismo clássico (Era Vargas, Di-
tadura Militar), ao contrário, suas 
contradições estão sendo agrava-
das; 2) o Governo Lula opera den-
tro de um Estado Neoliberal, apli-
cando políticas híbridas neoliberais 
e desenvolvimentistas, mas ele se 
assenta e continua o trabalho de 
FHC porque isso é um imperativo 
do capitalismo ultramonopolista. 
Mas ao contrário do que propaga 
o PSDB, esse continuísmo só 
aprofunda a desigualdade so-
cial e a repressão. 

As reformas do Estado e o mo-
delo toyotista de produção são ne-
cessidades impostas pelo sistema 
mundial. Nenhuma ação do Gover-
no Lula e Dilma rompeu com tal 
modelo e sua expressão no plano 
político. Por outro lado, mesmo as 
reformas parciais são reestrutura-

ções demandadas pelo capital en-
quanto adaptação à Divisão Inter-
nacional do Trabalho (DIT).

A crise econômica, apesar de 
ter sido usada pelos governistas 
para criar a imagem da econo-
mia brasileira “blindada” contra a 
crise, tem mostrado as garras da 
ofensiva burguesa. A adaptação a 
DIT se aprofundou ainda mais du-
rante a crise. Isso tem significado 
o avanço do agronegócio, funda-
mental no projeto petista devido 
aos altos preços das commodities 
no mercado internacional, em de-
trimento dos camponeses e tra-
balhadores rurais. Dentro desta 
estratégia política, o governo tem 
mantido em curso os projetos de 
exportações agrícola e energética, 
como os corredores para o pacífi-
co e as grandes obras como Jirau, 
Belo Monte e Santo Antônio. Tudo 
dentro das expectativas do IIRSA 
(Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Ame-
ricana). 

No campo do setor industrial o 
governo tem adotado uma política 
de proteção, especialmente para 
a indústria automotiva, principal 
base de sustentação do sindicalis-
mo governista e de apoio empresa-
rial. Por sua vez, no setor público 
há arrocho e reformas. A crise ace-
lerou a adaptação à nova DIT. Ao 
mesmo tempo em que acirrou uma 
dinâmica repressiva-autoritária, 
principalmente contra as greves 
que afetam pontos chaves deste 
projeto, como em Jirau, Comperj, 
Santo Antônio, Belo Monte e Pe-
cem. 

A política do governo é uma 
mescla de neoliberalismo, toyo-
tismo, corporativismo e nacional-
desenvolvimentismo. Ou seja, é a 
forma particular do capitalismo 
ultramonopolista no Brasil nes-
se momento histórico. As ações 
pontuais do Governo Lula/Dilma só 
tem um significado se forem rela-
cionadas ao caráter predatório da 
ofensiva comandada pelo PSDB 
nos anos 1994-2002. Essa é uma 
diferença, pequena, mas que ex-
plorada politicamente é apresen-
tada durante esta década como se 
fosse uma diferença “estrutural”. É 
essa ilusão que iremos destruir.

Uma década de ilusões
“Aquele que conhece a si próprio e conhece o inimigo, não sofrerá derrotas. Aquele que co-

nhece o inimigo ou a si próprio, para cada vitória sofrerá uma derrota. E aquele que não co-
nhece nem o inimigo nem a si próprio perderá todas as batalhas.” - Sun Tzu

Trabalhadores dos Correios queiam bandeira do PT durante ato de greve nacional - out/2011
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O 1º de Maio deve ser um Dia 
de Luta dos Trabalhadores. Ao invés 
disso, transformando esta data em 
um mero feriado festivo, capitalistas 
e o Estado distraem a classe traba-
lhadora dos problemas inerentes ao 
sistema político e econômico domi-
nante, obstruindo-nos da luta pelo 
socialismo. E pior, agem auxiliados 
pelos partidos reformistas e centrais 
sindicais traidoras.

No Brasil, a coisa tornar-se com-
plexa. Pois há uma década o povo 
vive a ilusão de melhorias estrutu-
rais sob o governo do Partido dos 
Trabalhadores. Ao mesmo tempo em 
que este governo trabalha para ga-
rantir as taxas de lucro da burguesia 
através da exploração dos trabalha-
dores.

Querem nos convencer que de-
vemos festejar a data do 1º de Maio, 
mas não temos razão nenhuma para 
isso. Dados preliminares do Cen-
so 2010 do IBGE demonstram, por 
exemplo, que a concentração de 
riqueza no Brasil permanece: en-
quanto o grupo dos 10% mais ricos 
abocanham 44,5% do total da ren-
da nacional, ao grupo dos 10% mais 
pobres restava apenas 1,1% deste 
total. Ainda, metade da população 
brasileira recebia em média até R$ 
375, e um em cada quatro pessoas 

possua rendimento mensal per capi-
ta de até R$ 188.

Enquanto isso, os lucros dos 
capitalistas não param de subir. 
Segundo dados da consultoria Eco-
nomatica, a maior taxa de lucro em 
2011 entre as empresas de capital 
aberto (cujos títulos estão à ven-
da no mercado) pertenceu ao setor 
bancário: R$ 49,4 bilhões, 14,48% 
maior em relação a 2010. Para se ter 
ideia, o Itaú Unibanco bateu todos 
os recordes, obtendo lucro líquido de 
R$ 14,62 bilhões, o maior da história 
dos bancos brasileiros. Tudo isso sob 
a chefia estatal de Dilma (PT/PMDB).

As Centrais Sindicais no pac-
to de colaboração de classes

Neste 1º de Maio, cinco das 
principais Centrais Sindicais do país 
(a CGTB, CTB, FS, NCST e UGT) pro-
metem “o maior 1º de Maio do Mun-
do”. Não se trata de um ato político 
ou greve geral, como é recorrente 
na Europa. Trata-se de um grande 
sorteio, patrocinado pelo Bradesco 
e pela Brahma, de “15 carros 0Km 
e um caminhão de prêmios.” Gugu 
Liberato fica no chinelo.

Esta prática, em pleno 1º de 
Maio, representa a adesão explícita 
de tais Centrais à ideologia burgue-
sa, uma vez que reproduzem um fe-

tiche das mercadorias 
e causam distração e 
acomodação à reali-
dade, e não compre-
ensão e transforma-
ção desta. O que não 
é novo, já que tal trai-
ção é algo sistemáti-
co.

O último exem-
plo desta traição é a 
aliança de tais Cen-
trais, incluindo as go-
vernistas CUT e UNE, 
numa campanha jun-
to à FIESP, maior re-
presentante da burguesia industrial 
de São Paulo. Nesta aliança, a rei-
vindicação central é pelo crescimen-
to do mercado interno brasileiro, ba-
seado no auxílio Estatal para o setor 
industrial. Sob a falácia de “criação 
de postos de trabalho de qualidade”, 
tal medida significa mais um capítulo 
da conciliação de classes no Brasil, 
onde os principais partidos reformis-
tas (PT, PCdoB) levam os trabalha-
dores à ilusão de que um desenvolvi-
mento capitalista é importante para 
a redução das desigualdades, alguns 
ousando dizer que seria etapa ne-
cessária ao socialismo.

Resgatar a bandeira do so-
cialismo no 1º de Maio

A luta contra a desigualdade, a 
exploração do trabalho e por con-
dições humanas de vida só se efe-
tiva plenamente com a destruição 
da propriedade privada e do Esta-
do: com o socialismo. O 1º de Maio 
deve representar esta finalidade. 
Para tanto, fez-se necessário o es-
forço da classe trabalhadora em re-
tomar as entidades sindicais para 
a luta através da criação de Opo-
sições de Base, armadas com uma 
política independente da burguesia. 
Ao mesmo tempo, urge a tarefa de 
construir um Partido Anarquista 
Revolucionário, cujo embrião é a 
UNIPA, capaz de sintetizar os an-
seios populares e preparar a Insur-
reição da Classe Trabalhadora.

Resgatar a tradição socialista, combater com firmeza 
a burguesia e os traidores da classe trabalhadora

Ato dos traidores com a patronal dia 04/01 em 
frente à Assembleia Legislativa de SP.

No dia 9 de abril, cerca de 15 mil 
operários que trabalham na constru-
ção do  Comperj (Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro) deflagra-
ram mais uma greve da categoria.

Os trabalhadores lutam por me-
lhores salários, reajuste de 12%, 
equiparação salarial entre as firmas, 
vale alimentação de R$ 300, “folga 
de campo” para aqueles residentes 
em outras regiões e mais a garantia 
de que não haverá desconto dos dias 
paralisados.

No dia 11/04 foi realizado um pi-
quete que contou com a participação 
de mais ou menos cinco mil traba-
lhadores. A manifestação ocorreu 
na Rodovia Tanguá (RJ-116) e foi 
reprimida com violência pela Polícia 
Militar.

Os trabalhadores do Comperj têm 
um histórico de mobilizações: no 
mês de novembro de 2011 foi reali-
zada uma greve que durou 11 dias e 
no mês de fevereiro desse ano ope-
rários da Alusa (uma das empresas 
que operam dentro do Comperj) ini-

ciaram um movimento paredista que 
foi violentamente reprimido pela PM.

O Comperj, localizado no municí-
pio de Itaboraí,  periferia da região 
metropolitana do Rio de Janeiro, faz 
parte dos “grandes projetos” do Pla-
no de Ace-
leração do 
Crescimen-
to (PAC), 
l a n ç a d o 
no gover-
no Lula/PT 
em 2007. 
Na cons-
trução do 
Complexo 
Petroquími-
co atuam 
cerca de 24 
empresas, 
sendo o Consórcio Techint-Andrade 
Gutierrez (TE-AG) o principal.

Os trabalhadores reivindicam, 
além de reajuste salarial, melhores 
condições de trabalho, pois sofrem 
com falta de alojamentos, alimenta-
ção de péssima qualidade, descum-

primento da “folga de campo” (bene-
fício que garante a cada 90 dias uma 
folga de três a cinco dias, para traba-
lhadores de outros estados), salários 
desiguais para aqueles que exercem 
a mesma função (como são muitas 

empresas, 
elas pagam 
salários di-
ferentes) e 
o fim da li-
vre atuação 
de quadri-
lhas agen-
ciadores de 
trabalhado-
res subme-
tidos à es-
cravidão.

E s s e 
conjunto de 

reivindicações são semelhantes àque-
las presentes nas greves e mobiliza-
ções que ocorreram em outros cantei-
ros de obras do PAC. Podemos citar as 
lutas dos operários que trabalham na 
construção das hidrelétricas de Jirau 
(Rondônia) e Belo Monte (Pará).

Os setores governistas agem no 
interior desses movimentos com o 
objetivo de frear o avanço das lutas e 
defender o governo. Na luta de clas-
ses eles estão ao lado dos patrões e 
do Governo. No caso dos trabalhado-
res do Comperj, cabe ao Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção, Monta-
gem, Manutenção e Mobiliário de São 
Gonçalo, Itaboraí e Região (Sinticom) 
o papel de arrefecer as lutas.

Por sua vez, a CUT está atuando 
nacionalmente para impedir a con-
tinuidade das manifestações dos 
trabalhadores. Assim, as lideranças 
sindicais da Confederação dos Tra-
balhadores na Indústria da Cons-
trução e Madeira (Conticom/CUT) 
defendem Contrato Coletivo Nacio-
nal para o Ramo da Construção ao 
mesmo tempo que exaltam a assi-
natura, pelo governo federal no dia 
1° de março, do Pacto Nacional da 
Construção Civil, isto é, uma tenta-
tiva de garantir o colaboracionismo 
com a burguesia. Até o fechamento 
desta edição (18/04), a greve não 
havia se encerrado.

Assembleia - Trabalhadores do canteiro de obras do Comperj

Greves Operárias do Comperj: mais uma mobilização 
contra a exploração nos canteiros do PAC

1º de 
MAIO:
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Essas medidas não marcam ne-
nhuma descontinuidade em relação 
ao governo Lula, muito pelo contrário. 
Não podemos esquecer que a primei-
ra medida do governo Lula foi o fim 
da integralidade da aposentadoria dos 
servidores públicos em 2003, que ge-
rou as primeiras fissuras dos servido-
res com o próprio governo e a expul-
são de alguns parlamentares do PT. 
É importante destacar que o governo 
Lula levou a frente a privatização das 
rodovias federais e o governo Dilma 
iniciou a privatização dos aeroportos. 
Não reverteu o quadro do governo 
FHC, continuou e inseriu pequenas 
alterações nessas políticas, como a 
transformação da Eletrobras em uma 
empresa de capital aberto e economia 
mista, ao modelo Petrobras. Enquanto 
o PSDB privatizou a estrutura de pro-
dução sob controle estatal, o PT está 
privatizando a estrutura de circulação 
(de pessoas e mercadorias).

No serviço público brasileiro o 
governo Lula manteve a política de 
reestruturação do Estado iniciada 
pelo PSDB, ainda que fizesse uma 
política de contratações. Mas não 
se pode entender estes novos con-
cursos sem vinculá-los ao período 
anterior, de inexistência de contra-
tações efetivas. Além disso, as con-
tratações durante o governo Lula se 
deram depois de realizada a refor-
ma da previdência e a política sa-
larial foi marcada pela manutenção 
da divisão de planos e carreiras es-
pecíficas. Contou ainda com o movi-
mento sindical governista, ligado ao 
PT e PCdoB, alimentando o corpora-
tivismo nas diversas categorias, em 
busca de aumentos específicos para 
cada carreira ou categoria. Portan-
to, manteve a lógica neoliberal de-
fendida por Bresser Pereira e o Tu-
canato de divisão entre as carreiras 
de Estado e de governo. 

Reforma da Previdência 
e a Privataria Petista

O governo Dilma continua a 
política de reestruturação 

do Estado iniciada pelo PSDB, atra-
vés do Ministério de Administração e 
Reforma do Estado (MARE), coman-
dado por Bresser Pereira. O projeto 
tucano ficou marcado pela privati-
zação de grande parte da estrutura 
de produção estatal, como a Vale e 
a CSN, e pelo ajuste fiscal com arro-
cho salarial, reforma da previdência 
e diminuição de servidores.

O governo Lula fez uma política 
de contratação, mas somente após 
a reforma da previdência de 2003 
que acabou com os vencimentos 
integrais na aposentadoria. Além 
disso, manteve a estrutura das car-
reiras e cargos tal como idealizado 
pelo governo tucano. Mas ao final 
de seu governo não recompôs os 
servidores civis aos níveis de 1991. 
E ainda, privatizou diversas rodo-
vias e reestruturou empresas esta-

Com a organização dos mega-
eventos o governo arrumou o mo-
mento ideal para iniciar o processo 
de concessão dos maiores aero-
portos do país. Com os sindicatos e 
os Fundos de Pensão no bolso o PT 
não teve dificuldades para iniciar o 
processo de privatização por meio 
de concessões dos aeroportos no 
país. A privatização dos aeroportos 
é um excelente exemplo da vin-
culação entre as frações da classe 
burguesa e o Estado. Vejamos:

O Aeroporto Internacional 
de Guarulhos (Guarulhos-SP) 
foi arrematado por 20 anos pela 
Invepar (Investimentos e Partici-
pações em infraestrutura S.A) e 
Acsa, do governo da África do Sul. 
Por sua vez, a Invepar é um grupo 
formado pelos fundos de pensões 
PREVI (Banco do Brasil), PETROS 
(Petrobras) e FUNCEF (Caixa Eco-
nômica Federal) e pela construtora 
OAS. Ou seja, por ex-sindicalistas 
e membros vinculados ao PT.

O Aeroporto Internacional 
de Viracopos (Campinas-SP) 

foi conce-
dido por 30 
anos ao Con-
sórcio Aero-
portos Bra-
sil, formado 
pela empre-
sa financeira 
Triunfo Parti-
cipações e In-
vestimentos 
(45%), UTC 
Participações 
(45%), do 
ramo da en-
genharia, e 
pela francesa 
Egis Airport 
O p e r a t i o n 

(10%).

Finalmente, o Aeroporto In-
ternacional Presidente Jusce-
lino Kubitschek (Brasília-DF) 
foi adquirido por 25 anos pelo 
Consórcio Inframérica Aeropor-
tos, (Infravix Participações SA, 
50%) e pela argentina Corporaci-
ón America SA (50%). A Infravix 
tem origem na Engevix, empresa 
que esteve envolvida na cons-
trução de obras como Tucuruí e 
Angra II durante a ditadura civil-
militar.

O resultado foi tão satisfatório 
que o governo Dilma retomou o 
projeto de privatização dos por-
tos elaborado quando ainda era 
Ministra da Casa Civil em 2007. 
Além disso, será o BNDES que fi-
nanciará os consórcios vencedo-
res para as reformas nos termi-
nais. Ou seja, a privataria petista 
tem participação dos fundos de 
pensão, da burguesia industrial, 
financeira e de grupos internacio-
nais.

tais, como a Eletrobras, com o mo-
delo Petrobras.

O governo Dilma ampliou ainda 
mais a privatização da infraestrutu-
ra no país, afetando toda área de 
circulação de pessoas e mercado-
rias. Primeiro foi o aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante (RN), privati-
zado em 2011, e em fevereiro des-
te ano os aeroportos de Guarulhos 
(Cumbica), Campinas (Viracopos) 

A privatização aeroportuária

e Brasília (JK). O governo petista 
saiu a comemorar o ágio da privati-
zação e a tentar diferenciar as suas 
privatizações das realizadas pelo 
governo FHC, com direito a coluna 
de Ricardo Berzoini no jornal O Glo-
bo. Além disso, a exemplo de seus 
antecessores, continuou a Reforma 
da Previdência com a aprovação no 
Senado do Fundo de Previdência 
dos Servidores Públicos Federais – 
FUNSPREV.

Representantes da Invepar comemoram aquisição do 
aeroporto de Campinas no leilão da Bovespa

Para dar continuidade ao projeto 
de ajuste do Estado de seus anteces-
sores não poderia faltar uma reforma 
da previdência. O governo aprovou no 
parlamento o Fundo de Previdência 
Complementar (FUNSPREV). A orien-
tação do PT foi pela aprovação, con-
tando com apenas 8 parlamentares 
contra a proposta. O PCdoB liberou 
a bancada, mas mesmo assim, 8 de 
seus 12 deputados votaram com o go-
verno.

Este fundo significa a precarização 
da previdência do servidor público. 
Sua primeira medida é estabelecer o 
mesmo teto do INSS, os igualando em 
remuneração a péssima previdência 
de grande parte da população. A jus-
tificativa estatal é de reduzir o volu-
me de recursos públicos. Entretanto, 

o próprio Estado terá que contribuir 
com um aporte para o Fundo. Mas o 
principal objetivo do governo é criar 
mais uma enorme instituição finan-
ceira como os fundos de pensão 
PREVI, PETROS e FUNCEF. É mais 
uma estratégia das políticas neoli-
berais, uma vez que é bem prová-
vel que os fundos comprem títulos 
públicos gerados pelo Estado para 
cobrir suas despesas.

Por sua vez, o movimento sin-
dical dos servidores públicos, con-
trolado majoritariamente pelo pe-
leguismo e governismo, nada fez; 
ou melhor, CUT e CTB, PT e PCdoB 
ficaram discutindo a composição 
administrativa da nova fonte de re-
cursos de suas direções partidárias 
e sindicais.

O Ajuste Neoliberal em pleno movimento

Mais uma Reforma da Previdência
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Os trabalhadores rurais (cam-
poneses e assalariados) no Brasil 
estão sofrendo uma dupla ofensiva.  
De um lado, uma ofensiva contra a 
terra. De outro, uma ofensiva con-
tra o emprego e nível salarial rural 
(já que enfrentam demissões em 
massa). E isso acontece no principal 
núcleo da agroindústria brasileira, a 
agroindústria canavieira. 

Diante dessa ofensiva, não ve-
mos uma resistência efetiva. Isso 
se dá em razão dos erros de teoria 
e tática. No meio rural brasileiro a 
direção das lutas econômico-reivin-
dicativas se divide basicamente em 
dois campos: 1) O MST, ligado ao 
PT, e que manteve durante os oito 
anos de Governo Lula um recuo e 
rebaixamento das lutas. 2) E a CTB, 
ligada ao PCdoB, e que também 
apóia o governo mas mantém um 
apoio direto à burguesia rural. 

Além de diferenças históricas 
que não iremos discutir aqui, qual o 
foco principal a dividir o debate en-
tre CTB e MST hoje? Podemos dizer 
que existe uma diferença de nature-
za teórica que se traduz na política. 
E uma diferença de tática, que foi 
relegada a um segundo plano em 
razão do governismo do MST e da 
CTB. 

Teoricamente o PCdoB (partido 
hegemônico na CTB), seguindo a li-
nha marxista, entende que o cam-
pesinato brasileiro é uma forma de 
“pequena burguesia”. Os trabalha-
dores rurais (que em sua maioria 
vivem situação de miséria ou num 
nível material próximo de um fun-
cionário público ou operário qua-
lificado) são vistos objetivamente 
como integrados ao interesse da 
“burguesia”. Assim, os milhares de 

O avanço do capital no campo e 
a teoria e tática corretas de luta

Mais uma Reforma da Previdência

posseiros, meeiros e pequenos si-
tiantes são entendidos como tendo 
interesses contrários ao “socialis-
mo”.  A conclusão é que é neces-
sário “o desenvolvimento das forças 
produtivas” no campo. Isso signifi-
ca duas coisas: industrialização da 
agricultura e expropriação dos cam-
poneses. 

O MST, em razão da crítica do PT 
ao “comunismo”, afirmou que a clas-
se trabalhadora era diversificada. O 
campesinato seria um setor da clas-
se. Mas inspirada em formulações 
comunitaristas da igreja católica e 
do populismo russo, retomou como 
bandeira a luta pela terra e reforma 
agrária. Isso foi um dos fatores a 
possibilitar o grande crescimento do 
MST no campo entre 1990 e 2000. 
Mas também não rompeu completa-
mente com a tese marxista. 

Essa visão levou a uma bifur-
cação de táticas. Enquanto o MST 
priorizava a ação direta na luta pela 
terra, outros setores como a CUT (é 
preciso lembrar que o que hoje é  a 
CTB, integrava a CUT até o início do 
Governo Lula) faziam a luta “sindi-
cal” especialmente dentro dos sindi-
catos rurais e federações de traba-
lhadores rurais.  Esse resumo é um 
tanto esquemático, mas nos permite 
debater a questão fundamental. 

O Governo Lula impactou direta-
mente sobre essa configuração. Isso 
porque o MST e a CUT e depois a 
CTB seriam parte da mesma “Fren-
te” e projeto político. O MST recuou 
da sua principal tática de luta: a 
ação direta pela ocupação das ter-
ras. A CTB não. No plano sindical, 
a CTB não somente apóia o código 
florestal que arrochará a ofensiva do 
capital no campo. Mas, além disso, 

assim como no setor industrial urba-
no, não luta contra a reestruturação 
produtiva toyotista. Como em São 
Paulo, “vem promovendo reuniões 
com dirigentes sindicais e repre-
sentantes de usinas sucroalcoolei-
ras, para tratar da organização de 
cursos de capacitação profissional, 
priorizando o setor canavieiro”. (Voz 
da Terra, Jornal da CTB, Dezembro 
de 2011).

Dessa maneira, o apoio ao agro-
negócio ou a expansão da agroin-
dústria para “proletarizar” o cam-
pesinato desmascara a si própria. 
Mesmo no ambiente industrial não 
existe uma política efetiva de luta 
econômico-reivindicativa. Por outro 
lado, a abdicação da ação direta na 
luta pela terra e a expectativa de 
que o governo fizesse “a reforma 
agrária através da política de assen-
tamentos” – que imobilizou o MST – 
desarmou também os trabalhadores 

rurais para a resistência à ofensiva 
do capital sobre a terra e trabalho.  

Esse é o dilema dos trabalhado-
res rurais brasileiros. Diante de uma 
ofensiva do capital, eles são frag-
mentados e imobilizados por uma 
tática. Tática derivada de uma teo-
ria. É preciso corrigir então as táticas 
de luta. Basicamente retomar a ação 
direta na luta pela terra. E retomar a 
resistência no local de trabalho con-
tra a reestruturação produtiva. 

Mas para corrigir essa tática 
é preciso mudar a linha política e 
combater a teoria anti-camponesa, 
e logo anti-socialista, do marxismo. 
Por isso iremos aprofundar o deba-
te teórico sobre este item. A alian-
ça “operário-camponesa”, uma das 
principais contribuições do bakuni-
nismo, precisa ser retomada em sua 
integralidade. E somente essa polí-
tica pode ajudar a barrar a ofensiva 
do capital no campo. 

Terra, Trabalho e Liberdade, Luta de toda a Classe!
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O Estado de São Paulo vem 
sendo sacudido por uma série de 
mobilizações estudantis e proletá-
rias que remontam o ano de 2007, 
quando no mês de maio a Reito-
ria da Universidade de São Paulo 
- USP era ocupada por centenas de 
estudantes que protestavam por 
melhores condições de ensino e 
contra os decretos do governo José 
Serra. Este movimento que durou 
cerca de 51 dias, ficou marcado na 
história do ME brasileiro e foi se-
guido por mais de 15 ocupações de 
reitorias em todo o Brasil. 

Foi uma onda que se levan-
tou para se contrapor aos efeitos 
precarizantes do REUNI (programa 
de reestruturação das universida-
des) e da reforma universitária do 
Governo Lula-PT. Na USP os estu-
dantes reivindicavam reformas nos 
prédios e nos alojamentos, além 
da contratação de professores, 
abertura de seiscentas vagas adi-
cionais na moradia estudantil e a 
autonomia universitária contra os 
decretos privatistas de Serra den-
tre eles o Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (UNIVESP). 

Após a ocupação, a USP pas-
sou a ser o palco de importantes 
batalhas do movimento estudantil 
e sindical. Tendo como exemplo 
mais expressivo nos anos recentes 
as greves dos servidores em 2008, 
2009, 2010 que reivindicavam o 
aumento salarial, reintegração de 
Brandão (Diretor do Sindicato de-
mitido), retirada dos processos 
contra servidores e estudantes, o 
fim da UNIVESP e o Plano de Car-
reira. Houve também a luta dos 
trabalhadores terceirizados em 
2011, conhecida como a “insurrei-
ção das vassouras” na qual as mu-
lheres cumpriram um papel funda-
mental na direção do movimento 
contra as péssimas condições de 
trabalho.

A Ocupação da Reitoria em 
2011 e a Nova Traição de PSOL 
e PSTU

Em setembro de 2011 o Reitor 
João Grandino Rodas (veterano da 
Ditadura Militar), visando reprimir 
o avanço de tal movimento e ali-

cerçar a política burguesa do novo 
governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB), implementou o 
convênio com a Polícia Militar na 
USP. No dia 27 de outubro a polí-
cia tentou realizar a prisão de três 
estudantes sob alegação de que 
estes portavam maconha. Neste 
mesmo dia, os estudantes revol-
tados - pois dias antes a polícia 
havia realizado revistas em massa 
nos estudantes e em alguns CA’s, - 
decidiram enfrentar a PM e ocupar 
o prédio da FFLCH (Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Huma-
nas). 

No dia 1º de novembro em 
assembleia com mais de 1000 es-
tudantes, o PSOL-MES (Diretório 
Central dos Estudantes - DCE) e 
PSTU (ANEL), mostraram nova-
mente sua verdadeira face: vo-
taram e conseguiram dar fim a 
ocupação da FFLCH. Além disso, 
abandonaram a assembleia du-
rante a discussão de uma nova 
ocupação. A partir daí os setores 
combativos que permaneceram na 
assembleia deliberaram pela ocu-
pação da Reitoria no mesmo dia, 
que se transformou em novo mar-
co de luta contra a política neoli-
beral nas universidades e contra a 
PM. 

Tais fatos nos permitem tra-
çar um paralelo com a Ocupação 
da USP em 2007, onde naquela 

ocasião PSOL (Esquerda da UNE) 
e PSTU (na época Conlute), atra-
vés da para-governista “Frente de 
Luta contra a Reforma Universi-
tária”, liquidaram a ocupação da 
USP deliberando tardiamente a 
sua participação no movimento e 
depois votando consecutivamente 
pelo fim da ocupação, “por outras 
formas de luta”. Estes mesmos 
partidos em 2011 fizeram coro ao 
discurso da mídia burguesa e da 
reitoria de que “a ocupação seria 
uma ação de minorias radicais”, 
contribuindo para o isolamento do 
movimento. 

Apesar dos para-governistas, a 
ocupação mais uma vez levantou 
um movimento massivo que con-
seguiu realizar marchas de 3 a 5 
mil estudantes nos dias 10 e 24 de 
novembro. Foi construída uma for-
te greve estudantil, aprovadas em 
assembleias com 2 mil estudantes 
em média, que durou até o fim do 
semestre letivo de 2011 e incorpo-
rou a Unicamp. Além de repercutir 
em outras cidades no interior do 
Estado como o piquete e assem-
bleia de 300 estudantes na UNESP-
Marília. 

A Escalada de Repressão 
Necessita de uma Resposta a 
Altura

A ocupação da reitoria da USP 
contra a presença da PM no cam-
pus foi reprimida brutalmente no 

dia 8 de novembro de 2011. 400 
policiais do choque, veículos blin-
dados e cavalaria foram utiliza-
dos para desalojar a ocupação e 
prender 73 companheiros e com-
panheiras (hoje já em liberdade). 
Tal fato deve ser entendido dentro 
do quadro da escalada de repres-
são contra o movimento estudan-
til, sindical e popular em nível na-
cional implementado pelo Governo 
Dilma, que tem feições particula-
res no Estado de São Paulo sob a 
direção de Alckmin (PSDB).

O PSDB busca se alçar enquan-
to alternativa à direita para a bur-
guesia industrial e agrária, calcada 
na repressão direta sobre os movi-
mentos sociais. Isto fica evidente 
neste inicio de 2012 com a prisão 
de 12 estudantes que ocupavam a 
área no CRUSP (moradia) no dia 
19 de fevereiro, também na inclu-
são de 3 coronéis da PM no quadro 
administrativo da USP e da repres-
são brutal a ocupação do bairro do 
Pinheirinho. 

Apesar da recente vitória elei-
toral para o DCE da USP dos mes-
mos setores que traíram as últimas 
lutas, PSOL e PSTU, é importante 
frisar que os grandes levantes do 
ME no Brasil nos últimos anos fo-
ram construídos por fora não só da 
velha entidade como a UNE, como 
também da que se proclama nova 
como a ANEL. A análise histórica 
deste último grupo confirma que 
na verdade ela está longe de ser a 
vanguarda do novo movimento es-
tudantil, se apresentando na práti-
ca como sua retaguarda.

Diante disso, é preciso cons-
truir espaços de articulação da 
luta que quebrem o poder da bu-
rocracia estudantil na USP, crian-
do fóruns de CA’s com estudantes 
eleitos nas assembleias de curso. 
Criar uma Oposição de Base ao 
DCE e construir coletivos de cur-
so, articulados por uma rede que 
hoje se materializa nacionalmente 
na RECC (Rede Estudantil Classis-
ta e Combativa), para enfrentar e 
vencer através da ação direta e da 
organização estudantil os ataques 
do Governo e da Reitoria. 

Neoliberalismo e Repressão na USP: construir 
a organização estudantil para a resistência

Cerca de 1500 estudantes em Assembleia Geral da USP no salão 
da Faculdade de Direito decidem manter greve - 10/11/11

Por um Movimento Estudantil Classista e Combativo organizado para 
barrar os ataques do governo do estado às Universidades Públicas!
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Em 22 de janeiro de 2012, as autorida-
des paulistas, Governo de São Paulo, Pre-
feitura de São José dos Campos e a Justiça 
paulistana agiram violentamente em uma 
demonstração de defesa da burguesia, 
conseqüentemente contra o povo trabalha-
dor.

A população do terreno do Pinheirinho, 
trabalhadores pobres que passaram a ocu-
par a área há aproximadamente 8 anos, 
sofreu uma reintegração de posse crimino-
sa.

2000 policiais utilizando bombas, gás 
de pimenta, gás lacrimogêneo, cassetetes, 
balas de borracha, além de helicópteros e 
viaturas invadiram a comunidade, ferindo 
diversos moradores, inclusive crianças e 
idosos.

Essa ação do estado demonstra de for-
ma explícita como o poder judiciário, os 
governos reacionários e empresários for-
mam um tipo de “rede” com respaldo le-
gal, para defender os interesses do capital, 
que nesse caso se expressa na especulação 
imobiliária. O terreno em questão perten-
ceu à família Kubtzky até 1969, quando en-
tão por falta de herdeiros passou as mãos 
do Estado. Porém hoje a posse do terreno 
pertence misteriosamente ao grupo Se-
lecta, holding que englobava 27 empresas 
pertencente a Naji Nahas desde 1981 e que 
hoje só de impostos deve 16milhões.

Portanto os detentores do poder ofi-
cial, mesmo diante do enorme apoio po-
pular aos moradores de Pinheirinhos e até 
mesmo de um impasse entre a Justiça de 

São Paulo e a Justiça Federal, partiu para 
uma ofensiva contra as 6.000 famílias que 
moravam no local, os prendendo, ferindo e 
humilhando. Os moradores demonstraram 
a bravura popular e se defenderam como 
puderam resistindo até o fim.

Após a desocupação os moradores fo-
ram “amontoadas” em igrejas, quintais e 
ginásios, sem telefones ou fornecimento 
de água e energia adequados. A presiden-
te Dilma apenas lamentou a barbárie, mas 
nada fez para impedir, o que na verdade 
legitima ainda mais a ação de Alckmin e 
do prefeito Cury. Estes últimos para não se 
desgastarem ainda mais anunciaram uma 
medida de emergência habitacional e alu-
guel social de R$500 por seis meses. O que 
de nada vale paras famílias que sofreram 
uma violência tamanha.

Os moradores não aceitam essa esmo-
la simplesmente e dão seqüência à resis-
tência, exigindo que suas moradias sejam 
construídas no terreno do Pinheirinho e que 
todos os desalojados sejam incorporados. 
O movimento não deposita confiança no 
governo e luta pela punição dos responsá-
veis.

Diante de toda essa violência do esta-
do, o povo pobre não pode desistir e deve 
continuar lutando, com a força e determi-
nação que demonstrou. As leis e o esta-
do servem apenas aos ricos, portanto não 
podemos depositar nenhuma confiança 
nestes aparatos. Somente se organizan-
do, partindo para o enfrentamento direto 
e exigindo o que é do povo trabalhador por 
direito é que alcançaremos vitórias.

Alckmin, Cury e Nahas: Criminosos 
que violentaram 6000 familias de 

trabalhadores de Pinheirinho

Viva a Luta da Comunidade Pinheirinho!
Abaixo a especulação imobiliária!

A política de segurança pública do governo do 
Estado do Rio de Janeiro tem como principal foco a 
militarização das áreas pobres da cidade do Rio de 
Janeiro, principalmente em seu eixo turístico e nas zo-
nas dos jogos das Olimpíadas e da Copa do Mundo. 
Esta política do governo Sérgio Cabral (PMDB) tem 
sido marcada pelos enfrentamentos, com execuções 
sumárias, e mais recentemente a instalação das cha-
madas Unidades de Polícia Pacificadora - UPP. Além 
disso, nesta última década temos visto uma reconfi-
guração do tráfico de drogas no Rio de Janeiro.  

A política de segurança tem procurado militarizar 
continuamente as áreas pobres, principalmente, da 
Zona Sul, da área do Maracanã e da ligação Aero-
porto-Barra da Tijuca. Estes locais são fundamentais 
para o turismo e para os mega eventos que a cidade 
receberá. Portanto, as UPP’s têm se concentrado jus-
tamente nestas áreas e ocupando as favelas onde se 
localiza o Comando Vermelho. 

Ao mesmo tempo em que o governo implementa 
estas ações há em curso uma mudança no tráfico de 
drogas do Rio de Janeiro. Houve uma queda no lucro 
do tráfico de drogas e ao mesmo tempo uma expan-
são das milícias, que significou que o próprio aparato 
policial passou a controlar as próprias áreas, deixando 
de ser o “intermediário”.  

Assim, o governo promoveu uma série de ope-
rações espetaculares, como as duas no Complexo do 
Alemão (2007 e 2010). Essas ações foram uma con-
tinuação das ações realizadas já em 2007 nos jogos 
pan-americanos. Essas áreas de controle militariza-
do têm gerado conflitos diversos, principalmente pelo 
controle exercido pelo Estado sobre os moradores. 
Entretanto, há um contínuo aumento e expansão das 
milícias pelo Rio de Janeiro, que teve como principal 
desdobramento o assassinato da juíza Patrícia Accioly, 
em Niterói, na região metropolitana. 

Portanto, a política de segurança é bem clara: 
promover a militarização das principais áreas turísti-
cas da cidade para controle da população com ajuda 
de serviços de empresas privadas através de ONG’s, 
aumentando assim a ação do Estado Policial e peni-
tenciário típico do Neoliberalismo. 

Violência no Rio 
de Janeiro

Trabalhadores organizam-se para resistir à reintegração de posse do Estado

Invasão militar do Complexo do Alemão
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Haiti e o subimperialismo brasileiro: repressão e super exploração
A invasão militar no Haiti é 

apoiada pela ONU desde feverei-
ro de 2004, quando os EUA depu-
seram por golpe o governo Jean 
Bertrand e pôs em seu lugar o 
primeiro ministro Gerard Lator-
tue. 

Desde 2004 as Forças Arma-
das (FA) brasileiras estão ocu-
pando o Haiti através da MINUS-
TAH (Missão de Estabilização da 
ONU no Haiti) para melhor apli-
cação da dominação imperialis-
ta e estabilização da resistência 
popular antigolpista. A Missão 
possui efetivo de 12.552 milita-
res, dos quais 2.186 são do Bra-
sil, e um orçamento de mais de 1 
bilhão de dólares gastos sem al-
terar minimamente as condições 
de vida do povo haitiano.

Os interesses imperialistas, 
com presença de capitais esta-
dunidenses e franceses, giram 
em torno da indústria têxtil, 
bauxita, ouro e o setor bancário, 
cuja fonte principal de lucro é o 
tráfico de drogas. As FA brasilei-
ras têm disseminado uma guerra 
de variadas intensidades contra 
o povo haitiano, como: a) papel 

de polícia, ao monitorar manifes-
tações de rua por ar e por terra, 
como na Operação Bagdá na fa-
vela Bel Air em Porto Príncipe; 
b) passando pelo desarmamento 
do povo pobre, o que beneficiou 
as milícias 
de direita 
criadas nas 
d i t a d u r a s 
de Papadoc 
a Cedras e 
p o s s i b i l i -
tou o mas-
sacre de 
lideranças 
sindicais e 
comunitá-
rias; c) até 
denúncias 
de estupro 
e demais violações dos direitos 
humanos.

A liderança desempenhada 
pelo Brasil foi viabilizada pelas 
dificuldades dos EUA manterem 
suas tropas no Haiti, já que seu 
exército estava contendo a cres-
cente resistência iraquiana em 
2004. As operações político-mi-
litares têm por objetivo destacar 

a liderança do Brasil na América 
Latina, através da projeção de 
sua política externa de claros 
contornos subimperialistas, con-
comitante a tentativa de plei-
tear um posto no Conselho de 

S e g u r a n -
ça da ONU, 
verdadeiro 
comitê cen-
tral do ór-
gão.

R e c e n -
temente a 
imigração 
h a i t i a n a 
para o Bra-
sil, através 
do Acre, 
ganhou as 
m a n c h e -

tes. A fuga em massa de haitia-
nos tem relação com a presen-
ça militar brasileira e a violenta 
repressão no Haiti. Para contro-
lar a entrada dos imigrantes no 
país, o Brasil interveio junto aos 
governos do Peru e da Bolívia. O 
subimperialismo brasileiro se faz 
presente no Haiti com repressão 
militar e com a exploração da 

mão de obra barata. 
A empreiteira de origem bra-

sileira OAS constrói estrada no 
valor de 100 milhões de dólares 
financiada pelo Canadá e o BID. 
Em 2011, atraída pela mão de 
obra barata, a FIESP anunciou 
interesse na área têxtil com a im-
plantação de indústrias no Haiti 
financiadas pelo BNDES e BID, o 
que permitiria reduzir os custos 
de produção e competir com as 
importações chinesas.

O quadro de exploração eco-
nômica e dominação política do 
subimperialismo brasileiro se 
caracteriza pela invasão e con-
trole militar interno e na frontei-
ra do Brasil, o estado de miséria 
do povo haitiano que o faz se 
submeter a níveis de super ex-
ploração, o que atrai as empre-
sas brasileiras e é potencializa-
da pela falta de uma resposta de 
curto prazo devido à debilidade 
do movimento sindical-popular 
haitiano. Assim, as palavras de 
ordem desde o Governo Lula até 
Dilma (PT/PMDB) têm sido ocu-
pação, repressão, super explora-
ção e anti-imigração.

Desde dezembro de 2010, o 
Norte da África e o Oriente Médio 
foram atingidos por revoltas popu-
lares. Os casos da Líbia, Tunísia e 
Egito foram analisados nos núme-
ros 58, 59 e 60 do Causa do Povo. Afir-
mávamos que revoltas populares 
assumiam contornos de guerras 
imperialistas com as intervenções 
da OTAN. Entretanto, chamáva-
mos a atenção que estes proces-
sos estavam longe de representar 
revoluções democráticas e que, 
na verdade, estávamos testemu-
nhando mais uma vez, o impasse 
e o limite do movimento de mas-
sas quando se desenvolve sem um 
setor revolucionário e socialista. 
Caso semelhante se passa agora 
no caso da Síria. 

Depois das intervenções da 
União Européia (principalmente de 
Berlim, França e Bruxelas) e dos 
Estados Unidos na chamada “pri-
mavera árabe”, o que temos é o 
apoio à Junta Militar e a Irmanda-
de Muçulmana - no caso do Egi-
to - a manutenção da burocracia 
- no caso da Tunísia - com maioria 
dos islamistas “moderados” do En-
nahda e o esfacelamento da Líbia 

cada vez mais perto de uma guerra 
civil entre os grupos locais. A bola 
da vez agora é a Síria. Entretan-
to o tabuleiro Sírio se torna mais 
complexo devido às experiências 
de intervenções militares recentes.

A Complexidade da Situação 
Síria. 

A Síria é atualmente governado 
por Bashar al-Assad, filho de Hafez 
al-Assad que governou o país de 
1971 até 2000, pelo Partido Baa-
th, que tem entre seus principais 
pontos políticos o Pan-arabismo e 
o secularismo. O país foi durante 
a Guerra Fria um aliado da URSS 
e ainda hoje mantém alianças com 
o eixo Moscou-Pequim, que repre-
sentam forças imperialistas anta-
gônicas aos EUA. Os dois países 
têm rechaçado veementemente a 
intervenção militar do “ocidente” 
e não participaram do encontro na 
Turquia com o Conselho Nacional 
Sírio (CNS) formado, basicamente, 
pela Irmandade Muçulmana, alguns 
desertores do governo Assad e pelo 
Exército Livre Sírio, apoiado pelos 
EUA, Turquia e França. 

A possível derrubada do gover-
no autocrata de Bashar al-Assad 

significa uma possibilidade de 
uma “balcanização”, a exemplo 
do vizinho Iraque. A Síria pos-
sui fronteira com Israel, Iraque, 
Turquia e Líbano e a instabilida-
de do país pode favorecer a ação 
de grupos como al-Qaeda, o que 
preocupa o governo da autocra-
cia islâmica Wabbista da Arábia 
Saudita, aliado de longa data dos 
EUA. Apesar do apoio de Bashar 
al-Assad ao Hezzbolah, das rela-
ções com o Irã e da defesa his-
tórica dos Palestinos, a situação 
atual é mais estável para o Esta-
do de Israel do que a atual situ-
ação do Iraque e do Afeganistão.

As questões etnico-religiosas 
são outro forte fator de possíveis 
desestabilizações do regime. O 
Partido Baath é defensor histórico 
do pan-arabismo e da seculariza-
ção. A Síria é composta por alauí-
tas, uma ala do Islã Xiita, concen-
trada em postos-chave do governo 
e no corpo de oficiais das forças 
armadas, além de sunitas, drusos, 
cristãos e curdos. Os sunitas cons-
tituem a maioria da população, e 
o temor de minorias etnico-reli-
giosas gera uma situação de per-
seguições e conflitos. Portanto, a 
chance de uma “balcanização” é 
grande e abre espaço para ação 
dos grupos vinculados ao islamis-

mo político mais conservador em 
suas mais diversas ramificações, 
como os salafistas.

Toda esta complexa situação 
mantém as forças repressoras do 
Estado Sírio praticamente intactas, 
bem diferente do caso Líbio. Ape-
sar do apoio dos EUA, da UE e da 
Turquia ao CNS, não há consenso 
em continuar armando a oposição, 
como na Líbia. China e Rússia aler-
tam para necessidade de manuten-
ção da integridade do Estado Sírio e 
apóiam o plano de Kofi Anaan, as-
sim como al-Assad, desde que haja 
um desarmamento dos opositores. 
As possibilidades de uma interven-
ção imperialista se mostram muito 
complicadas e uma saída socialista 
é inexistente no atual momento. 

A guerra civil na Síria


