
A nossa organização, assim como os trabalhadores
e a população pobre do Rio de Janeiro está de luto. A
tragédia das chuvas do início do mês de abril atingiram
de forma coincidentemente virulenta as cidades que fo-
ram berço de nossa organização. O estado do Rio de
Janeiro como um todo, mas principalmente as cidades
do Rio e Niterói. E entre mortos e desabrigados estão
vizinhos, conhecidos, parentes ou parentes de parentes.
Nesse momento declaramos: os mortos são nossos mor-
tos, os desabrigados são
nossos desabrigados. São
mortos da classe trabalha-
dora. Vitimados não pelas
“forças da natureza”, mas
pelo acúmulo de políticas
segregacionistas da classe
dominante e do Estado.

Assim assumimos
uma dupla responsabilida-
de: solidarizarmos-nos
com a população trabalha-
dora vitimada e denuncia-
mos a responsabilidade do
Estado. Portanto, apresen-
tamos um programa cons-
trutivo de mobilização e or-
ganização popular. Um programa reivindicativo emergencial
para as calamidades públicas que assolarão as cidades,
especialmente de Niterói, mas também do Rio de Janeiro.

1) Natureza X Sociedade: a culpabilização dos
pobres pela sua própria condição de classe.

Depois das tragédias das chuvas do dia cinco de
abril, o Governador Sérgio Cabral, o Prefeito do Rio Eduar-
do Paes (ambos do PMDB) e o prefeito de Niterói Jorge
Roberto Silveira (PDT) fizeram uma única e cínica voz.
Eles indicam que as centenas de mortos e milhares de
desabrigados no estado foram provocados pela combi-
nação das “forças da natureza” com um outro fator: a
ocupação de “áreas de risco” pelos pobres.

Ou seja, a culpa pela tragédia residiria assim nos
próprios pobres que insistem em ocupar as áreas de en-
costas de morros e se recusam a sair. O Governador Sér-
gio Cabral e o prefeito Eduardo Paes se aproveitaram da
ocasião para reafirmar a legitimidade da política em cur-
so de guetificação das comunidades, com a construção
de muros, e reativar as políticas de remoção de favelas.

Nesse momento, o reacionarismo racista do PMDB
se aproveita da tragédia para lançar mais uma ofensiva
contra os trabalhadores marginalizados e a população
pobre urbana. O Muro racista da vergonha que vem sendo
levantado, só vai dar materialidade à segregação urbana

existente no estado do Rio de Janeiro, e muito expressiva
em cidades como o Rio e Niterói, das mais segregadas e
discriminatórias do mundo.

Além do muro, estão tentando criar mecanismos
para remoção compulsória. Ou seja, mais uma vez, vai
se lançar do mecanismo de expulsão que normalmente
explica porque os trabalhadores estão nas áreas em que
estão. Primeiro expulsos do campo para a cidade, depois
de áreas valorizadas para as encostas, e agora, das en-

costas para onde? Re-
moção e guetificação
não política de discri-
minação.  

O que a tragédia
das chuvas coloca en-
tão é um novo desa-
fio. Abordar o proble-
ma de um ponto de
vista de classe, mos-
trando que na realida-
de, o oportunismo re-
acionário visa reforçar
as causas principais
da tragédia. Causas
que são sociais e
ambientais, mas não

“naturais”. O que está sendo colocado então é uma políti-
ca segregacionista e discriminatória como solução para
uma tragédia que foi provocada pela segregação e discri-
minação. É como tentar apagar o fogo com gasolina.
            

2) Segregação urbana e ambiental: a ocupa-
ção urbana do Rio de Janeiro e Niterói.

         Em primeiro lugar, devemos indicar que não
se pode abstrair o histórico do processo de urbanização,
segregação e especulação imobiliária. Esses três fatores
são fundamentais para explicar as características da tra-
gédia e sua relação com o conflito de classes e a acumu-
lação de capital. “As favelas mais centrais da Cidade do
Rio de Janeiro, localizadas na Zona Sul e na Tijuca, e as
favelas de Niterói, formam o tipo popular. Sua principal
característica é baixa presença do operariado industrial
e a importância do sub-proletariado (empregadas do-
mésticas, biscateiros e ambulantes) e do proletariado
terciário (prestadores de serviços e empregados do co-
mércio) que representam 55% dos ocupados que mo-
ram nos espaços populares” (Documento Favelização das
Unidades de Conservação, ALERJ/2005).

         Os dados levantados por uma comissão da
assembléia legislativa do Estado mostram que as favelas
e áreas de encostas de morros são ocupadas exatamente
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por um proletariado marginalizado e super-explorado. Esse
setor é fundamental para a reprodução do capital, não
somente como mão-de-obra, mas como exército de “re-
serva urbana”, que permite a rotatividade da força de tra-
balho e a assim o aumento da extração dos lucros.

A segregação urbana por sua vez como política aca-
ba sendo outro componente da reprodução de capital.
Ela desobriga o Estado de investir em políticas sociais,
garantindo que os recursos públicos sejam apropriados
exclusivamente pela grande burguesia. E ela ao impor
que os trabalhadores adotem a auto-construção (fora
do mercado oficial de moradias regulado pela caixa) ajuda
a manter a média salarial sempre no nível mínimo. Ou
seja, o salário não deve garantir o acesso à moradia como
sua parte integrante, ficando esta fora da relação capi-
talista de trabalho. Conseqüentemente aumentar a par-
te do lucro do capitalista. E o trabalhador precarizado
tem de obter moradias igualmente precárias.

Ao lado da segregação urbana, está a discrimina-
ção e segregação ambiental. Não é por coincidência que
os desabamentos de Niterói tenham sidos numa antiga
área de lixão. Esses trabalhadores precarizados são ex-
pulsos para áreas desvalorizadas pelo capital, áreas por
ele abandonadas ou para ele inúteis. Os grandes investi-
mentos imobiliários se fazem na zona sul, região oceâni-
ca e centro. Aos trabalhadores pobres e precarizados
coube se aglomerar nas áreas degradadas
ambientalmente. Para o Estado burguês e a sociedade
capitalista, um monte de lixo é um local adequado para
essa população. Esse é um padrão no estado do Rio de
Janeiro. A falta de saneamento básico e condições míni-
mas de dignidade são impostas aos pobres como parte
do ônus de sua condição de classe.

A discriminação ambiental, assim como a segrega-
ção urbana fazem parte do processo de acumulação de
capital e da diferenciação em classes. E no atual modelo
ultra-monopolista de capitalismo só podem ser
aprofundadas, como parte do aprofundamento da super-
exploração. Assim, a tragédia é uma tragédia essencial-
mente de classe. E deve ser tratada por nós trabalhado-
res como tal.        

3) Um Programa Popular de Emergência: or-
ganizar as vítimas e cobrar medidas concretas e
imediatas.

           Nesse sentido, e preciso que os militantes
revolucionários e classistas tenham uma política corre-
ta. É preciso superar o assistencialismo e politizar a soli-
dariedade, transformando-a numa solidariedade de clas-
se.  Somente coleta de donativos e denúncias genéricas
do governo do estado não são suficientes. É preciso le-
var uma proposta da organização e ação concreta para as

massas, especialmente as vítimas, fazendo assim da ação
direta de classe o principal elemento de combate as tra-
gédias e seus efeitos. Nós apresentamos três propostas,
que já integram nosso programa reivindicativo, mas como
elemento emergencial, para que se constituam as mobili-
zações populares pelo direito à moradia:

1ª) Desapropriação de Imóveis abandonados à es-
peculação imobiliária de grandes empresários e capita-
listas para assentamento de famílias dos desabrigados;

2ª) Indexação dos alugueis e prestação de imó-
veis, com a fixação de um “aluguel simbólico” para as
famílias das vítimas que seria revertido a um fundo con-
trolado pelos trabalhadores para re-investimento em
auxílios sociais;

3ª) Destinação de 50% dos royalties do petróleo
para a construção ou recuperação de habitações popu-
lares dignas, de maneira que toda a tagarelice feita so-
bre tal tema fosse superada.

Nesse sentido, é preciso que as entidades sindicais
e estudantis construam Comitês de Luta contra à Segre-
gação Urbana e Discriminação Ambiental. É preciso tam-
bém que os próprios trabalhadores dos locais atingidos
e desabrigados organizem Comissões Populares de
Base, para organizar a luta pelo programa emergencial
acima apresentado. Essas comissões devem promo-
ver a ocupação dos imóveis.

Nesse sentido, o papel do movimento estudantil e
sindical é fundamental para dar apoio ao processo de
organização e luta dos trabalhadores precarizados e mar-
ginalizados sob a forma de movimentos populares urba-
nos. Não fazer isso é uma grave traição à causa da clas-
se trabalhadora.

Infelizmente nossa organização ainda não dispõe
de forças militantes suficientes para criar esses organis-
mos a partir de sua própria iniciativa. Mas orientamos
nossa militância a disputar dentro das frentes sindical e
estudantil a implementação de tais propostas. Infeliz-
mente o setor reformista-corporativista desdenha do po-
tencial classista das lutas dos movimentos populares. E
se aproveita de forma meramente oportunista, para pro-
jetar  sua legendas e candidaturas.

Mas a atuação revolucionária da UNIPA irá empe-
nhar suas energias no sentido de tentar disputar com
esse setor legalista-corporativista-reformista, e
implementar um programa concreto de organização po-
pular classista e combativa. Única saída efetiva para o
caos que será legado pela tragédia. E tarefa necessária
daqueles que querem combater o reacionarismo das po-
líticas de remoção e guetificação.

Combater a Segregação urbana e a discriminação ambiental!

Anarquismo é Luta!
Organizar as Comissões Populares de Base

 e a Luta pela Moradia!
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