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Seja no campo ou na cidade, as desigualdades de 
natureza étnica não foram confrontadas. Ao contrário, 
os interesses territoriais de indígenas e quilombolas têm 
sido sacrificados em razão do desenvolvimento capitalista. 
As relações de dependência colocam na reestruturação 
produtiva o elemento étnico e racial como mecanismo 
de superexploração, que assegura a remessa de capi-
tais aos países centrais e perpetua a opressão de gêne-
ro, étnico-racial e nacional, que estão entrelaçadas.
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Um dos principais argu-
mentos de legitimação do 
Governo do PT (Lula e Dil-

ma) era o aspecto progressista das 
políticas de atendimento aos traba-
lhadores e trabalhadoras negras e 
as comunidades indígena. Para um 
amplo setor a diferença do gover-
no Lula para o Governo do PSDB 
(e os “neoliberais”) seria o respeito 
às camadas étnicas do proletaria-
do brasileiro, fundamentalmente a 
população negra e indígena.

Entretanto, uma análise dos da-
dos do LAESER/UFRJ demonstram 
uma década depois uma estagna-
ção. O dia 20 de novembro é dia de 
luto e luta. As desigualdades eco-
nômicas e sociais sofreram poucas 
alterações. As mulheres negras 
são as que ocupam os piores pos-
tos de trabalhos e tem os salários 
menores em relação inclusive aos 
homens negros. Em janeiro de 
2010 a mulheres negras (pretas 
e pardas) tinham um rendimen-
to médio de R$ 760,27 enquanto 
as mulheres brancas recebiam R$ 
1.437,64 e os homens brancos R$ 
2.027,00. Por sua vez, a taxa de 
desemprego entre as mulheres ne-
gras era de 10,5% enquanto entre 
as mulheres brancas correspon-
diam a 7,5%.

Outro dado que demonstra a 
situação de desigualdade no mer-
cado de trabalho é a porcentagem 
de mulheres negras no emprego 
doméstico, que chega a 64% das 
empregadas domésticas. Portanto, 
as questões étnico-raciais e de gê-
nero estão vinculadas aos próprios 
mecanismos de dominação e de 
exploração do capitalismo.

Mesmo a limitada proposta do 
Estatuto da Igualdade Racial, prin-
cipal política petista para a ques-
tão, foi aprovado sem seus princi-
pais pontos. O principal deles foi a 
exclusão do texto original da regu-
larização de terras para remanes-
centes de quilombos.

Além disso, a política de cotas 
nas universidades apontados como 
um grande avanço não sobrevive 
a uma análise crítica. Segundo o 
Movimento Negro Unificado - Fra-
ção MNU de Lutas, Autônomo e In-

dependente, em 2002 havia 2,2% 
de negros frequentando a uni-
versidade, em 2011 esse número 
subiu para 11%. A nova política 
de cotas da universidade tão co-
memorada por governistas, e até 
paragovernistas, não avança para 
além deste número. Ainda segun-
do o movimento, “a cada 100 va-
gas, 88 serão destinadas aos alu-
nos de classe média branca, bem 
preparados por cursinhos e esco-
las particulares caras e públicas 
de boa qualidade. Somente 12 são 
destinadas à cotas para a escola 
pública. Dessas, 06 são exclusiva-
mente para estudantes oriundos 
da escola pública, e outras 6 para 
estudantes negros e indígenas, 
candidatos as vagas destinadas as 
cotas raciais. Sendo que 03 destas 
são para negros com renda até um 
salário mínimo, e outras três para 
rendas superiores a isto”.

Os dados sobre a violência são 
ainda mais alarmantes. A popula-
ção negra está sofrendo com um 
verdadeiro genocídio. Segundo 
o mapa da violência houve entre 
2002 e 2008 uma queda no núme-
ro absoluto de homicídios na po-
pulação branca e de aumento na 
população negra.

Segundo o mesmo estudo, em 
2002, o índice nacional de viti-
mização negra foi de 45,6. Isto 
é, nesse ano, no país, morreram 
proporcionalmente 45,6% mais 
negros do que brancos. Em 2008 
esse patamar subiu para 111,2% 
mais negros do que brancos.

O desenvOlvimentO e a superex-
plOraçãO de negrOs e indígenas 
nO Brasil 

A política de desenvolvimento 
capitalista em curso no país signi-
fica a superexploração dos traba-
lhadores e trabalhadoras negras 
e indígenas. Para manter o cres-
cimento econômico o governo se 

aliou ao agronegócio, como meio 
para manter estável a política ma-
croeconômica inaugurada pelo go-
verno tucano. Assim, avançou no 
processo de desenvolvimento capi-
talista com o IIRSA  integrando o 
PAC. Esse processo deixou a bur-
guesia do mundo todo sorridente.

Por isso, a reforma agrária não 
avança um milímetro no país. O 
agronegócio é a pedra de sustenta-
ção do governo Dilma e as políticas 
de implantação de hidrelétricas, 
rodovias, ferrovias e complexos 
petroquímicos estão diretamente 
ligas a inserção do país na nova 
divisão internacional do traba-
lho. A questão agrária para o 
PT está resolvida: todo poder 
ao agronegócio. 

As obras do PAC, o avanço 
do agronegócio e da mineração 
pelo país tem atacado territó-
rios indígenas e quilombolas.  
Assim, temos a PEC 215/2000 
que pode impedir a demarca-
ção de territórios indígenas em 
nome da “segurança nacional” 
e a ADIN antiquilombola que 
pode gerar também a retração 
dos processos de demarcação 
das terras quilombolas.  

Durante a Era Lula, foram 
homologadas apenas 88 ter-
ras indígenas, segundo o Con-
selho Indigenista Missionário 
(CIMI), com cerca de 14,3 mi-
lhões de hectares homologados 
desde 2003. Durante o gover-
no de Fernando Henrique Cardo-
so (1995-2003), foram 147 áreas 
homologadas, cerca de mais de 
36 milhões de hectares. No man-
dato de Fernando Collor de Mello 
(1990-1992) foram demarcadas 
128 terras indígenas, cerca de 32 
milhões de hectares. O avanço do 
agronegócio foi fechado com chave 
de ouro: o novo código florestal.

A questão étnica e de gênero 
aparece muito fortemente imbrica-
das com a situação de superexplo-
ração global, uma vez que são as 
mulheres e as populações negras e 
indígenas que trabalham nas pio-
res condições. Mão de obra barata 
para o PAC. 

Assim, seja no campo ou na ci-
dade, as desigualdades de nature-
za étnica não foram confrontadas. 
Ao contrário, os interesses terri-
toriais de indígenas e quilombolas 
têm sido sacrificados em razão do 
desenvolvimento capitalista. As 
relações de dependência colocam 
na reestruturação produtiva o ele-
mento étnico e racial como meca-
nismo de superexploração, que as-
segura a remessa de capitais aos 
países centrais e perpetua a opres-
são de gênero, étnico-racial e na-
cional, que estão entrelaçadas. 

Novos ataques estão por vir 
através da reforma do Código da 
Mineração, em discussão no Con-
gresso Nacional. Dentro disso, as 
terras indígenas e quilombolas são 
empecilhos para exploração capi-
talista. Em especial, a descoberta 
dos chamados minerais de Terras 
Raras, fundamentais para as in-
dústrias de alta tecnologia.  

Cabe-nos então denunciar as 
ilusões e criar uma resistência real 
e classista ao processo de avanço 
do capitalismo ultramonopolista e 
neoliberal. Construir uma verda-
deira aliança entre as diferentes 
frações de classe, sem conciliação 
com o Estado e o Capital.

As Ilusões do desenvolvimento “social”:
o mito das políticas de igualdade étnico-racial

Viva Zumbi: somente a ação direta destruirá o racismo no Brasil!

VÍTIMAS DE HOMICÍDIO 
NO BRASIL

2002 2008
Brancos 18.852 14.650
Negros 26.915 32.349
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Apesar do “fim” do regime racista 
do apartheid na África do Sul desde 
1994, no dia 16 de agosto de 2012 
todo o mundo viu através das câme-
ras o fuzilamento de trabalhadores 
da empresa britânica Lonmin. Estes 
trabalhadores estavam em greve 
desde o dia 10 de agosto em uma 
mina localizadana cidade Marikana, 
de onde a Lonmin extrai 96% da 
platina que exportapara o mundo. 
Durante os cinco dias de mobiliza-
ções que antecederam o massacre, 
a governista N.U.M (União Nacional 
dos Mineiros) se esforçava para des-
mobilizar os trabalhadores e acabar 
com greve, enquanto a ascendente 
Associação dos Mineiros e Trabalha-
dores da Construção (A.M.C.U, fun-
dada por dissidentes da N.U.M) se 
posicionou a favor da greve e atuou 
pela conquista da pauta reivindica-
tiva.Tal divergência causou muitos 
confrontos entre os associados das 
duas forças e serviu de pretexto para 
a intervenção policial durante os pi-
quetes, resultando em oito mineiros 
mortos e dois policiais justiçados.

As reivindicações dos mineiros 
giravam em torno de melhores con-
dições de trabalho, aumento salarial 

O legado repressivo da 
copa na África do Sul:

36 mortos e 78 feridos em greve
e exigiam o fim da relação trabalhis-
ta de semiescravidão que é imposta 
atravésde vigilância armada e muita 
punição. Após o massacre, 270 mi-
neiros foram presos acusados pelo 
assassinato de seus próprios compa-
nheiros, pois foram enquadrados em 
uma lei da época do apartheid que 
responsabiliza todos os envolvidos 
em uma manifestação por qualquer 
morte ocorrida durante a mesma. 
Somente após forte pressão social a 
acusação de homicídio foi retirada e 
parte dos trabalhadores foram liber-
tados sem pagar fiança, mas devem 
se apresentar à Justiça em fevereiro 
de 2013.

O massacre ocorreu dois anos 
após a Copa do Mundo, que prome-
tia um legado de desenvolvimento e 
diminuição da desigualdade social. 
Porém, o que se vê na África do Sul 
é um abismo social onde existem 
ilhas privadas de segurança e luxo 
que contrastam com a miséria dos 
guetos. Foram gastos bilhões em 
construção de estádios que hoje es-
tão inutilizados, pois a manutenção é 
milionária e enquanto isso a popula-
ção sai às ruas por direitos essenciais 
como saneamento, água potável e 

emprego. O de-
semprego atinge 
25% da popula-
ção e em locali-
dades da capital, 
como em Soweto 
(reduto negro e símbolo da resistên-
cia ao apartheid), o índice de desem-
prego chega aos alarmantes 48%. O 
único legado que a classe trabalha-
dora herdou dos investimentos públi-
cos para realização da Copa do Mun-
do foi uma polícia bem armada para 
defender os interesses da burguesia 
nacional e internacional, assassinan-
do e controlando os trabalhadores 
que ousam lutar por direitos básicos, 
e que custaram U$ 115 milhões para 
os cofres públicos. Já a burguesia e 
os governantes herdaram da Copa 
segurança, enriquecimento ilícito e 
aumento patrimonial.

No Brasil, a indústria de seguran-
ça está em plena ascensão, impul-
sionada pelos altos investimentos 
nos megaeventos (sobretudo Copa 
e Olimpíadas). A Security Industry 
Association (SIA) estima que o setor 
faturará até 2017 cerca de R$ 3,7 bi-
lhões de reais tirados do povo e que 
serão usados contra o povo. A apro-

vação do uso do exército para repri-
mir manifestações e greves durante 
os megaeventos pelo governo brasi-
leiro já indica quea classe trabalha-
dora haverá de passar por um perí-
odo de repressão extrema contra as 
mobilizações populares, assim como 
passam nossos irmãos africanos.

Os trabalhadores continuarão a 
ser assassinados na África do Sul, 
no Brasil e pelo mundo enquanto as 
organizações da classe trabalhado-
ra legitimarem e fortalecerem o seu 
próprio assassino, o Estado. É ne-
cessário denunciar e execrar do seio 
da classe trabalhadora lideranças, 
sindicatos e centrais que promovam 
a conciliação de classe, assim como 
jogar no lixo todo o legalismo que só 
traz derrotas e luto. Precisamos, en-
fim, que a classe trabalhadora res-
gate o sindicalismo livre e revolucio-
nário comprometido com nossa luta 
e autodefesa. 

O Encontro Unitário dos Povos do Campo e a luta de 
tendências no interior do movimento camponês

Entre os dias 20 e 22 de agos-
to de 2012, ocorreu em Brasília o 
Encontro Nacional Unitário dos Tra-
balhadores e Povos do Campo, das 
Águas e das Florestas. O Encontro 
reuniu camponeses, pescadores, 
indígenas, assalariados rurais e de-
mais setores populares organizados 
em movimentos como o MST, CON-
TAG, MAB, MCP, MMC, MPA, CIMI, 
dentre outros. Este Encontro se 
autointitulou como continuador do 
“Congresso Camponês” de 1961.

O COngressO CampOnês de 1961
Há 51 anos ocorreu o 1° Con-

gresso Nacional de Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas que uniu 
as principais organizações campo-
nesas da época: a ULTAB (União 
dos Lavradores e Trabalhadores 
Agrícolas do Brasil) e as Ligas Cam-
ponesas. O Partido Comunista nes-
se período apostava na aliança com 
a burguesia nacional, inclusive com 
setores do latifúndio, para a cons-

trução pacífica e parlamentar de um 
“governo democrático e nacionalis-
ta” capaz de desenvolver as forças 
produtivas e uma nação capitalista. 
A ULTAB, dirigida pelo PCB, possuía 
uma linha oficial e legalista, voltada 
a conquistas trabalhistas rurais em 
diálogos com o governo. 

As Ligas Camponesas possuíam 
uma estratégia de ruptura mais 
clara. Defendiam o potencial revo-
lucionário do campesinato e a cons-
trução de uma revolução socialista 
no Brasil. Em um de seus discur-
sos durante o Congresso, Francis-
co Julião, liderança das Ligas, deu 
o tom da luta que os camponeses 
deveriam travar: “A reforma agrá-
ria será feita na lei ou na marra, 
com flores ou com sangue”. Apesar 
de o Congresso ter sido convocado 
pela ULTAB, a linha estratégica das 
Ligas Camponesas saiu vitoriosa.

a expansãO dO agrOnegóCiO e O 

gOvernismO nO mOvimentO Cam-
pOnês

Com o atual avanço do agrone-
gócio, sob a gerência de um go-
verno de “esquerda”, podemos ver 
mais claro do que nunca o caráter 
de classe do Estado. Independen-
te do partido fantoche que ocupar 
o governo, os interesses da classe 
dominante permanecerão intac-
tos, tal como na última década de 
governos Lula-Dilma. Após tantos 
anos do Congresso Camponês de 
1961, o conflito reforma-revolução 
permanece vivo nos desafios do 
movimento camponês.

No Congresso de 1961 estavam 
claras as disputas no interior da 
luta, porém, no Encontro Unitário 
em Brasília, um campo hegemô-
nico de alianças governistas (es-
pecialmente MST e CONTAG) deu 
praticamente o tom consensual ao 
evento. Apesar da fraseologia “ra-
dical”, o encontro não conseguiu 

levar um questionamento res-
ponsável à concepção de “refor-
ma agrária” tutelada pelo Estado 
que hoje impera nos movimentos 
do campo, nem mesmo esboçou 
as críticas necessárias ao cami-
nho parlamentar e burocrático que 
vem atrelando os movimentos à 
lógica e aos acordos com o Estado 
burguês. Atualmente, centenas de 
milhares de famílias esperam nas 
beiras das estradas as migalhas do 
INCRA, a concentração de terras 
vem aumentando e novas ofensi-
vas ruralistas se anunciam. 

O Encontro não foi capaz de 
apontar as principais tarefas da 
luta no campo brasileiro. Estamos 
a anos luz do tipo de organização 
e da clareza política combativa que 
os camponeses possuíam na déca-
da de 50/60. Em vez de nos desa-
nimar, devemos continuar na luta 
pela construção de uma alternativa 
combativa no campo!

Polícia africana aPós o fuzilamento de trabalhadores mineiros
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95 anos da Revolução Russa:
o legado da Makhnovitchina

A Revolução Proletária Russa de 1917 
é um dos principais marcos da luta de 
classes. Passados 95 anos da revolução, 

seu significado e sua própria história são alvos 
de disputas políticas e ideológicas. É comum, por 
exemplo, a Revolução de 1917 ser denominada 
de “Revolução Bolchevique”, “Revolução Comu-
nista” ou ainda “Revolução Marxista”. Como re-
sultado da política do PCUS, essas diferentes de-
nominações são, na verdade, formas de esconder 
a pluralidade de organizações políticas da classe 
trabalhadora russa que atuaram como sujeitos 
revolucionários.

Um capítulo decisivo da história da Revolução 
Russa foi a atuação do Exército Insurgente Ucra-
niano – a Makhnovtchina, e a proposta de uma 
revolução dentro da revolução. Sendo a referên-
cia bakuninista durante a Revolução de 1917, a 
história e o significado da Makhonovtchina devem 
ser resgatados.

1. O papel revOluCiOnáriO de nestOr makhnO

A história do Exército Insurrecional Makhno-
vista, ou simplesmente Makhnovitchina, come-
ça com a saída do camponês anarquista Nestor 

Makhno, em fevereiro de 1917, da prisão Bou-
tirki, em Moscou. Ele havia sido preso devido a 
sua participação no movimento insurrecional de 
1905-07, quando era ainda um adolescente. Ao 
sair da cadeia, se livrando da pena de prisão per-
pétua devido a anistia, ele retornou a sua terra 
natal, de nome Gulai-Polé, na Ucrânia. Reencon-
trou o Grupo Anarquista Comunista, de que fizera 
parte, e neste travaria um debate interno sobre 
o posicionamento do anarquismo frente à revo-
lução.

O debate entre os anarquistas girava em tor-
no da seguinte questão: os anarquistas deveriam 
participar das organizações populares ou fazer 
propaganda de fora delas? Makhno sustentava 
que os anarquistas deveriam atuar no interior 
do movimento dos trabalhadores, cuja base na 
Ucrânia era de camponeses. Kalinitchenko, por 
sua vez, defendia que os anarquistas deveriam 
limitar-se ao trabalho de propaganda.

Seguindo a linha política de Makhno, o Grupo 
Anarquista Comunista constrói a União dos Cam-
poneses, que agregaria toda a população campo-
nesa de Gulai-Polé, em torno de um programa de 
ação coletiva de expropriação dos grandes pro-

prietários e de combate ao Governo Provisório de 
Kerensky. A atuação da União dos Camponeses, 
juntamente com as Uniões Operárias das Usinas 
e Fábricas e com os Sovietes de Camponeses, 
Operários e Soldados, possibilitou a instalação do 
autogoverno dos trabalhadores. No ano de 1918, 
se formariam na região de Gulai-Polé e cercanias, 
quatro comunas livres (sem obrigação para com 
proprietários rurais), denominadas Comuna Rosa 
Luxemburgo, Comuna 1, 2 e 3.

Em 1918, eclode a Guerra Civil. Os Bolchevi-
ques assinam o acordo de paz com a Alemanha, 
Brest-Litovsk, aceitando entregar a Ucrânia. Tro-
pas austro-alemãs invadem a Ucrânia e apoiam às 
forças contrarrevolucionárias do Exército Branco. 
Os trabalhadores organizados fazem a resistência 
e a defesa da revolução. Primeiro na forma de 
guerrilha, mas os confrontos exigem a organiza-
ção de um exército popular. Assim, como resul-
tado direto da linha política de Nestor Makhno e 
do Grupo Anarquista Comunista de  Gulai-Polé, 
é organizado o Exército Insurgente da Ucrânia. 
Portanto, a Makhnovtchina era um movimento de 
massas, de base camponesa e orientação anar-
quista.

Seca nos Estados Unidos eleva preços de alimentos e 
provoca corrida expansionista do agronegócio brasileiro

Nos EUA, ocorreu uma das 
maiores secas desde 1988, preju-
dicando as lavouras de soja e mi-
lho, atingindo principalmente o 
Meio Oeste nos meses de junho, 
julho e agosto deste ano. Os EUA 
é hoje o principal produtor destes 
dois grãos, produzindo apenas 
de soja 87 milhões de toneladas 
e exportando 36 milhões. Porém, 
segundo Glauber Silveira, presi-
dente da Aprosoja, com a seca 
nos EUA a previsão de safra do 
grão é ter uma quebra de apro-
ximadamente 20%. Com a baixa 
na produção os preços dos ali-
mentos, especialmente da soja e 
do milho, tem disparado mundial-
mente.

No Brasil, no entanto, para a bur-
guesia rural não existe motivos para 
tristeza. Com a alta dos preços, o la-
tifundiários se preparam para plan-
tar a maior safra de soja de todos 
os tempos. Ainda, segundo Silveira, 
a produção brasileira de soja deve 
crescer cerca de 14%, passando de 
66,3 milhões de toneladas na safra 
2011/2012 para 83 milhões de to-
neladas na que se inicia.

a elevaçãO dOs preçOs dOs ali-
mentOs e a expansãO dO agrOne-
góCiO

Pelo fato do milho e da soja se-
rem a base de diversos outros ali-
mentos, tais como seus derivados 
(óleo, margarina, tortillas etc.) e 
da produção de suínos e frangos 
da qual  servem de ração, todos 
estes serão afetados pela alta dos 
preços. No ano de 2007/2008, uma 
crise alimentar baseada na alta do 
preço do petróleo, no clima adver-
so etc., causou uma disparada no 
preço dos alimentos, gerando pro-
testos em diversos países como o 
Egito, Camarões e Haiti. 

Nos próximos anos, EUA e Brasil 
devem disputar a liderança inter-
nacional na produção de soja, com 

uma forte possibilidade de “vitória” 
brasileira, já que segundo os pró-
prios ideólogos e organizações do 
agronegócio ainda “existem muitas 
áreas a serem ocupadas no Brasil” 
através da expansão da fronteira 
agrícola e dos incentivos governa-
mentais. A atual reforma no Códi-
go Ambiental oferece ainda maio-
res condições para essa expansão 
do latifúndio.

 Os impactos da situação 
internacional já podem ser verifi-

cados. O desmatamento da Ama-
zônia Legal atingiu em agosto o 
maior nível desde julho de 2009. 
Há dois meses, o pico do des-
matamento atingiu a marca de 
522 Km², um aumento de 220% 
em relação a agosto de 2011. Os 
conflitos entre latifundiários e in-
dígenas também podem se apro-
fundar nos próximos meses.

No atual momento, um clima 
de euforia “nacional” do agrone-
gócio e da economia brasileira 
podem ofuscar os efeitos nefas-
tos de mais uma ofensiva do ca-
pital sobre os trabalhadores e o 

meio ambiente. O discurso nacio-
nal desenvolvimentista combinado 
às condições internacionais favo-
ráveis aprofundará ainda mais a 
exploração dos trabalhadores via 
expansão do agronegócio, além de 
sacrificar os pobres urbanos atra-
vés da elevação dos preços dos 
alimentos. Isto nos coloca mais do 
que nunca a problemática de en-
frentar o conflito campo-cidade no 
interior do avanço do capitalismo 
através da aliança operário-cam-
ponesa/indígena.

  comunidades indígenas fazem Protesto contra a decisão da Justiça federal do ms e os fazendeiros que os atacam 
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2. a makhnOvtChina e a defesa da revOluçãO

No fim de 1918, durante a Guerra Civil, três 
forças políticas importantes, muito diferentes, 
estavam em ação na Ucrânia: 1) Petliurovstchina 
– movimento nacionalista, de nome oficial Rada, 
composto pela burguesia nacional, e que conse-
guiu uma adesão de segmentos das frações tra-
balhadoras ; 2) Bolchevismo – o Partido/Estado; 
e 3) Makhnovtchina – Exército Insurgente.

O Exército Insurgente da Ucrânia operava no 
“Governo” de Ekaterinoslav – unidade adminis-
trativa regional, composta de diversos Distritos, 
Comitês Comunais (unidades locais) e inúmeras 
aldeias. A Rada Central, Governo Nacional, ficava 
em Kiev. Ao sul e ao leste de Ekaterinoslav, era 
território libertado pela Makhnovtchina. Ekateri-
noslav era território sobre domínio dos bolche-
viques, e à oeste o domínio era dos petluristas.

A Makhnovtchina atuou durante a Guerra Civil 
na defesa da Revolução, avançando na liberta-
ção de territórios para garantir a soberania dos 
Sovietes. A partir daí, a política socialista de con-
selhos da União de Camponeses adquiriu expres-
são territorial, com a sua influência no Soviete 
de Camponeses, Operários e Soldados de Gulai-
Polé. Foi consolidada a expropriação, o desarma-
mento da burguesia (comerciantes, industriais, 
grandes proprietários) e a liquidação do orga-
nismo político local do Estado, e sua substituição 
pelo Soviete.

A resistência dos trabalhadores ucranianos, 

especialmente da  
Makhnovtchina, foi 
fundamental para 
a defesa da Revo-
lução Russa, pois, 
o precedente histó-
rico da Comuna de 
Paris (1871) mos-
tra que a invasão 
imperialista, resul-
tante da “solida-
riedade” burguesa 
interestatal, é de-
terminante para as 
forças contrarrevo-
lucionárias.

Entretanto, as 
divergências incon-
ciliáveis entre os 
Bolcheviques e a 
Makhnovtchina, en-
quanto os primeiros 
implementavam a 
Ditadura do Prole-
tariado, os campo-
neses insurgentes defendiam o autogoverno dos 
trabalhadores. Depois da unidade para derrotar as 
forças contrarrevolucionárias, o Exército Vermelho 
e o Exército Insurgente da Ucrânia se enfrentaram 
até 1921, quando a traição bolchevique resultou 
na perseguição de trabalhadores, na liquidação de 
quadros políticos e do movimento makhnovista.

A experiência revolucionária da Makhnovtchi-
na é fundamental para o desenvolvimento da luta 
de classes, pois ao mesmo tempo que lança as 
bases do movimento insurrecional para a destrui-
ção do Estado e do Capital, mostra que a luta 
também passa pela superação das debilidades do 
revisionismo e do ecletismo, bem como pelo com-
bate a centralização e burocratização marxista.

No último dia 8 de agosto, os 
operários do Complexo Industrial 
de SUAPE, obra do PAC realizada 
em Ipojuca, Pernambuco, protago-
nizaram uma revolta contra seus 
patrões e também contra a direção 
do Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Construção de Es-
tradas, Pavimentação e Obras de 
Terraplanagem no Estado de Per-
nambuco — Sintepav-PE — filiado 
à Força Sindical.

A revolta contra os patrões ini-
ciou-se no dia 1º de agosto com 
uma greve deflagrada espontane-
amente (sem a indicação do sindi-
cato) contra as precárias condições 
de segurança, higiene e saúde à 
que estão submetidos os trabalha-
dores e pelo pagamento do adicio-
nal de periculosidade, direito dos 
operários que vinha sendo negado 
pelo patronato.

No dia 07/08, o TST arbitrou que a 
greve era ilegal e determinou o des-
conto dos dias parados, o que não 
impediu a continuidade do movimen-
to, sendo convocada uma assembleia 
para o dia seguinte (08/08).

Porém, a direção do Sintepav-
PE, numa atitude de sabotagem, 

impediu a realização da assembleia 
e desqualificou a mobilização, afir-
mando que a mesma seria ilegíti-
ma, por não ser de orientação do 
sindicato. Em resposta à ação pele-
ga, os trabalhadores apedrejaram 
os diretores sindicais que tentavam 
desmobilizar a massa operária no 
canteiro de obras e, quando repri-
midos pela polícia local, incendia-
ram quatro ônibus em protesto.

Trabalhadores afirmavam que o 
sindicato estava comprado, devido 
aos acordos espúrios que a direção 
do mesmo havia firmado com o pa-
tronato dias antes sem consultar 
as bases. A imprensa corporativa 
rapidamente deu voz ao presidente 
da refinaria Abreu e Lima, uma das 
principais obras do complexo e do 
PAC, que afirmava serem as ma-
nifestações operárias um caso de 
“crise de liderança sindical”.

Após a revolta, o Sintepav-PE 
retomou as negociações com os pa-
trões, refazendo o acordo coletivo 
e dando fim a greve no dia 16/08. 
Contudo, já no dia 20 as empre-
sas que atuam na construção do 
complexo – Odebrecht, OAS, IESA, 
Queiroz Galvão, Engevix, etc. – de-
mitiam centenas de trabalhado-

res com a colaboração 
do Sintepav-PE, a quem 
coube a homologação 
das mesmas quando as 
julgava “legais”.

O caso da revolta de 
SUAPE demonstra como 
as instituições burguesas 
operam de forma coor-
denada para derrotar os 
trabalhadores nos mo-
mentos de acirramento da luta de 
classes. Quando a ação espontânea 
dos trabalhadores consegue rom-
per os limites do sindicalismo de 
Estado e superar as direções pele-
gas é a “força da lei” que obriga os 
operários a retornarem à sujeição 
aos pelegos. O que mostra que a 
luta pela autonomia do movimento 
sindical, expurgando a tutela es-
tatal, é fundamental para garantir 
até mesmo as conquistas econômi-
cas mais básicas.

Apesar da retaliação patronal, 
cerca de dois meses após a revol-
ta de SUAPE, em 1º de outubro, 
operários da Odebrecht do mes-
mo complexo entraram novamente 
em greve,  mais uma vez de forma 
independente da direção do Sin-
tepav-PE, pois ainda não haviam 

recebido o adicional de periculosi-
dade.

Neste momento, podemos reto-
mar o ensinamento do revolucioná-
rio Bakunin, ao dizer:“há no povo 
uma força elementar, mas essa 
precisa ser amparada por uma or-
ganização que permita mais do que 
a sublevação por si só”. Assim, “o 
problema não é saber se o povo 
pode se sublevar, mas se é capaz 
de construir uma organização que 
lhe dê os meios de se chegar a um 
fim vitorioso – não por uma vitória 
fortuita, mas por um triunfo pro-
longado e derradeiro”.

A principal lição da Revolta de 
SUAPE é a necessidade urgente de 
construção de organizações capa-
zes de garantir a vitória sobre nos-
sos inimigos de classe.

Algumas lições de SUAPE

makhno em meio em exército insurgente PreParando tática contra Wrangel - outubro de 1920

Pouco antes da assembleia, houve confronto entre 
os grevistas e a Polícia.- outubro/2012
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A exportação do modelo de trabalho chinês para 
a periferia/semiperiferia do capitalismo

Até pouco tempo era comum ou-
virmos na TV e nos jornais burgue-
ses que o Brasil e a China poderiam 
desenvolver-se economicamente, 
apesar da crise. Tudo isso porque 
o nível de crescimento dos BRIC’s 
continuava alto em meio ao abalo na 
UE/EUA. Desta forma, estes esta-
vam sendo vendidos como os salva-
dores do capital e a China, em parti-
cular, como futuro Império Mundial. 
Nada poderia ser mais falso!

Os efeitos da crise se dão de ma-
neira desigual no tempo e no espa-
ço, portanto, as analises que com-
preenderam o capitalismo como 
sistema-mundo já visualizavam o 
cenário internacional de baixo cres-
cimento entre os BRIC’s.

Isso se dá porque o grande mer-
cado consumidor do mundo, EUA/
UE, está em crise e grande parte dos 
produtos desenvolvidos na China é 
vendida a esse mercado, fazendo 
com que a China decresça (atingin-
do o Brasil, que tem como maior 
comprador a China).

Para se tornar menos dependen-
te do mercado consumidor dos paí-
ses centrais a China, desde de 2002, 
vem operando importantes reformas 
domésticas, tais como, indústria de 
casas, automotriz, etc. aumentando 
assim seu mercado interno. Mas isso 
é ainda totalmente insuficiente para 
independência econômica chinesa 
diante do seu elevado nível de pro-
dutividade industrial.

Essa insuficiência se dá pela pró-
pria natureza do desenvolvimento 
chinês, baseado em grandes centros 
industriais com base na iniciativa de 
multinacionais que se estabelece-
ram no país nos anos 70, provocan-
do uma das maiores migrações da 
História recente mundial.

A grande industria chinesa con-
formada inicialmente por essa gran-
de massa de migrantes desenvol-
veu-se as custas de da imposição 
de mecanismos de superexploração 
sobre a classe trabalhadora, bem 
como o total controle dos sindicatos 
e violenta repressão aos protestos.

Então, mesmo que o governo chi-
nês queira incentivar o mercado in-
terno, essa tarefa é extremamente 
difícil, pois o crescimento chinês foi 
baseado na superexploração do tra-
balho com achatamento salarial, de 

forma que mesmo que se duplique 
o poder de compra da classe traba-
lhadora chinesa esse ainda será pe-
queno.

Devido à mudança nos planos 
quinquenais chineses e, também, à 
quantidade/intensidade das greves, 
elevou-se o poder de compra da 
classe trabalhadora chinesa, ainda 
que pouco. Isso provocou o deslo-
camento de grandes indústrias para 
países menores do sudeste asiático, 
tais como Camboja, Laos e Vietnã. 
Em países como Camboja e Laos, o 
trabalhador ganha a metade do sa-
lário de um chinês, enquanto que no 
Vietnã o salário chega a um terço do 
chinês. Cabe agora saber por quais 
outros países esse modelo será im-
portado.

O modelo de trabalho que pos-
sibilitou esse crescimento na China 
combinou elementos do toyotismo, 
como o just-in-time, taylorismo e 
elementos específicos da China, 
como o sistema de dormitórios, as 
proibições das greves, as extensas 
jornadas de trabalho, horas extras 
acima do que a lei chinesa aceita, 
controle do Estado sobre os sindica-
tos etc. O que conforma um modelo 
específico de trabalho chinês.

Esse modelo desenvolvido na 
China agora é transportado para as 
regiões como o sudeste asiático, so-
bre o qual a China exerce influência 
e um poder subimperialista a serviço 
dos interesses do imperialismo ame-
ricano.

O Brasil e O mOdelO de traBalhO 
Chinês: desenvOlvimentismO COm 
superexplOraçãO

No atual período de mundializa-
ção de capitais, nos quais os ultra-
monopólios movem-se com maior 
facilidade pelo globo (vide por exem-
plo as empresas de Eike Batista), o 
modelo de trabalho chinês, que pro-
vocou tantos lucros para as transna-
cionais, vem sendo exportando para 
além das regiões asiáticas.

Esse é o caso do Brasil: as obras 
do PAC (como Jirau/Santo Antônio/ 
Transnordestina) são exemplos des-
sa transposição. O caso das hidro-
elétricas do Norte do país é o mais 
sintomático, já que parte significati-
va de sua mão de obra vem do Haiti, 
país ocupado militarmente pelo Bra-
sil a serviço do imperialismo ame-
ricano, o que de certa forma propi-
ciou a grande imigração haitiana ao 
Brasil.

O boom da construção civil, im-
pulsionado por obras do PAC, veio 
acompanhado por um aumento de 
232% nos autos de infração regis-
trados pelo Ministério do Trabalho 
devidos a irregularidades em relação 
à segurança e a saúde do trabalha-
dor. As greves nas obras em Jirau e 
no Complexo de SUAPE apontaram 
as condições precárias de trabalho 
como motivo das paralisações.

Nessas obras, os dormitórios são 
de péssima qualidade, além de ex-
tenuantes jornadas de trabalho, 

inúmeros acidentes de trabalho já 
provocaram várias mortes.  Essa 
aparente coincidência vem demons-
trando a importação pelo governo 
brasileiro e pelas grandes emprei-
teiras  (Camargo Corrêa, Odebre-
cht, Delta, etc.) do modelo trabalho 
chinês, que tanto lucro gerou ao 
governo chinês e aos capitalistas na 
última década.

A paralisação de 34 mil operários 
do Complexo Industrial de SUAPE, 
os 30 mil grevistas este ano e as re-
voltas operárias ocorridas em 2011 
em Jirau e Santo Antônio, as parali-
sações no Porto de Pecém, seguidas 
da queima dos alojamentos, expli-
citam e representam uma reação 
aos níveis de superexploração a que 
estão submetidos os trabalhadores 
das obras do PAC.

A semelhança não é apenas a su-
perexploração do trabalho e as pés-
simas condições nos dormitórios, 
mas também o controle sindical, no 
Brasil, pelo governo e, agora, pelo 
Estado através da reforma sindical 
(Lei das Centrais).

Essas relações de superexplora-
ção/trabalho escravo, estão interli-
gadas a produção de commodities, 
existindo não apenas nas obras do 
PAC, mas também no campo brasi-
leiro. O relatório da OIT “Perfil dos 
principais atores envolvidos no tra-
balho escravo rural no Brasil” apon-
ta que as propriedades envolvidas 
no estudo estão localizadas prin-
cipalmente no Norte do País, mas 
também no Nordeste e no Centro-
Oeste, e estão envolvidas em ativi-
dades de pecuária (43,8%), setor 
sucroalcooleiro (14,8%) e culturas 
de algodão, soja e café (17,4%).

Somente a organização dos tra-
balhadores por fora dos sindicatos 
pelegos ligados ao governo/Estado, 
através de greves combativas, como 
as de Jirau, pode tirar os trabalha-
dores das condições precárias de 
superexploração/trabalho escravo 
que se encontram hoje, pois o de-
senvolvimento brasileiro e, em certa 
medida, a economia mundial, de-
pendem das exportações brasileiras. 
Esse desenvolvimento, tão propala-
do pelos reformistas (governistas e 
paragovernistas), tem como alicerce 
o suor e principalmente o sangue 
dessa massa laboral.

2011: brasil e china assinam 20 acordos, entre os quais investimentos chineses em áreas relacionadas 
aos megaeventos (coPa e olimPíadas) e instalação de fábricas como a estatal zte e foxconn no brasil
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As greves dos bancários e dos trabalhadores dos Correios: 
o governismo e a atualização do sindicalismo de resultados
Depois da greve nacional dos 

servidores públicos federais, os 
bancários e os trabalhadores dos 
Correios deflagraram greves na-
cionais no mês de setembro. Essas 
duas categorias são fortes, com 
experiência de lutas combativas, 
entretanto, as direções burocráti-
cas e governistas impõem o predo-
mínio do corporativismo e do sindi-
calismo de resultados.

1. a greve dOs traBalhadOres 
dOs COrreirOs

Os trabalhadores dos Correios 
estão nacionalmente organizados 
pela Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Empresas de Correios 
e Telégrafos (Fentect), filiada à CUT 

e dirigida pelo PCO. A CTB/PCdoB 
organizou uma dissidência chama-
da de Sindicatos Unidos, formada 
pelos sindicatos do Rio de Janei-
ro, São Paulo, Tocantins e Bauru. 
Assim, a greve nacional deflagra-
da no dia 18 de setembro ocorreu 
nesse contexto de disputa entre os 
setores governistas do movimento 
sindical:  Fentect/CUT/PCO e Sindi-
catos Unidos/CTB/PCdoB.

O bloco cutista reivindicava 
43,7% de reajuste, R$ 200 de au-
mento linear e piso salarial de R$ 
2,5 mil. Por sua vez, o bloco dissi-
dente reivindicava 5,2% de reposi-
ção, 5% de aumento real e reajuste 
linear de R$ 100. Diante da contra-
proposta de 5,2% feita pela Empre-
sa Brasileira dos Correios, o dissídio 
foi decidido pelo TST: reajuste de 
6,5% para salários e benefícios, re-
troativo a agosto. A greve foi sus-
pensa no dia 29 de setembro.

A direção da Fentect considerou 
o resultado insuficiente e acusou os 
dissidentes de divisionistas. Porém, 
dirigiu a greve de forma burocrática 
sem apontar para a radicalização. 

O bloco CTB/PCdoB considerou a 
greve uma vitória, tentativa de se 
fortalecer atualizando o “sindicalis-
mo de resultados”.

2. a greve dOs BanCáriOs

A greve nacional dos bancários 
também foi deflagrada no dia 18 de 
setembro, tendo como direção na-
cional a Contraf/CUT. As reivindi-
cações eram: reajuste de 10,25% 
nos salários, participação nos re-
sultados equivalente a três salá-
rios mais R$ 4.961,25 fixos, piso 
salarial de R$ 2.416,38, criação do 
13º auxílio-refeição e aumento dos 
benefícios para R$ 622,00.

Como se vê, trata-se de uma 
pauta muito rebaixada. A burgue-

sia do setor financeiro tem lucros 
recordes ano após ano na Era Lula 
e também no Governo Dilma, mas 
mantém os salários rebaixados, 
ampliando a exploração sobre os 
trabalhadores.

A proposta feita pela Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) foi 
aceita pela Contraf/CUT. Ela consis-
tia em 7,5% de reajuste, aumento 
de 8,5% no piso salarial, bem como 
nos auxílios-refeição e alimentação, 
e aumento de 10% na parcela fixa da 
PLR. Nas propostas dos bancos pú-
blicos (Caixa e BB), não foi estendi-
do o aumento de 8,5% no piso, mas 
mesmo assim a confederação cutista 
encaminhou a aceitação da proposta.

A análise das greves dos traba-
lhadores dos correios e dos ban-
cários mostra que o bloco gover-
nista CUT/CTB procuram reeditar o 
“sindicalismo de resultados” para 
manter sua legitimidade e hege-
monia no interior do movimento 
sindical. A ruptura com esse sin-
dicalismo colaboracionista é fun-
damental para a construção de um 
sindicalismo revolucionário.

O Acordo Coletivo Especial:
o amadurecimento do colaboracionismo de classe

O Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC (SMABC), filiado à CUT, ela-
borou o anteprojeto do Acordo Co-
letivo de Trabalho com Propósito 
Específico, ou simplesmente Acor-
do Coletivo Especial (ACE). O ACE 
foi entregue ao Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, Gilberto Carvalho, e ao 
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, deputado federal Marco Maia, 
durante o 7° Congresso do SMA-
BC (2011), e agora, em agosto de 
2012, foi encaminhado para vota-
ção no Congresso Nacional.

No texto do anteprojeto encon-
tramos sua finalidade: “Acordo Co-
letivo de Trabalho com Propósito 
Específico, o instrumento norma-
tivo por meio do qual o sindicato 
profissional, habilitado pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego e uma 
empresa do correspondente setor 
econômico, estipulam condições 
específicas de trabalho, aplicáveis 
no âmbito da empresa e às suas 
respectivas relações de trabalho; 
Condições específicas de trabalho, 
aquelas que, em decorrência de 

especificidades da empresa e da 
vontade dos trabalhadores, justifi-
cam adequações nas relações indi-
viduais e coletivas de trabalho e na 
aplicação da legislação trabalhista, 
observado o art. 7º da Constitui-
ção” (SMABC, ACE – Acordo Cole-
tivo Especial. p. 46).¹

Portanto, o ACE possibilita a fle-
xibilização da legislação trabalhista 
a partir da negociação direta entre 
o sindicato e a empresa. Trata-se 
de uma evolução do sindicalismo 
colaboracionista, pois está além da 
participação em fóruns tripartites e 
do apoio às políticas do governo. 
Agora, o próprio sindicato assume 
o papel do governo, ou mesmo dos 
partidos burgueses, ao propor um 
anteprojeto de lei de tipo neolibe-
ral, como parte da reforma traba-
lhista.

Com o ACE, o legislado pode-
rá ser sobreposto pelo negociado, 
exatamente num período de avan-
ço da reestruturação produtiva ca-
pitalista e de desorganização de 
milhares de categorias de traba-
lhadores e cooptação de sindicatos 

e centrais às empresas e governos. 
Adotando um discurso de que “ne-
gociar é moderno”, os governistas 
estão fragilizando ainda mais a ca-
pacidade de resistência e reação 
dos trabalhadores frente as impo-
sições da burguesia, consolidando 
a colaboração entre as classes em 
detrimento da luta de classes.

O sindicalismo colaboracionista 
no Brasil assumiu alguns forma-
tos nos últimos vinte anos. A For-
ça Sindical (FS), central fundada 
em 1991, foi na década de 1990 
a principal expressão do colabora-
cionismo no interior do movimento 
sindical. Defendendo o “sindicalis-
mo de resultados”, a FS foi uma 
importante base do Governo FHC, 
apoiando as privatizações, a refor-
ma trabalhista e a reforma da pre-
vidência.

Também na década de 1990, 
o sindicalismo cutista abandona a 
linha combativa das suas origens 
e assume o “sindicalismo proposi-
tivo”, segundo o qual os sindicatos 
não devem apenas fazer oposi-
ção, mas também propor soluções. 

Assim, os sindicatos abandonam 
a perspectiva classista para ser 
“porta voz da sociedade civil”. A 
CUT passa a participar dos fóruns 
tripartites, para, ao lado dos em-
presários e do governo, encontrar 
soluções.

A partir de 2003, o colaboracio-
nismo assume a forma do gover-
nismo, com o apoio da CUT e da 
FS ao Governo Lula. Essas centrais 
apoiam a reforma da previdência 
de 2003, as políticas do PAC, a 
continuidade das privatizações e, 
especialmente, garantem o apoio 
eleitoral ao PT.

Agora, estamos diante de um 
novo formato do sindicalismo pe-
lego. Não se trata tão somente de 
apoiar as políticas neoliberais ou 
de participar de fóruns de concilia-
ção de classe. O colaboracionismo 
assumiu o protagonismo na rees-
truturação neoliberal, propondo e 
criando o consenso em torno da 
flexibilização da CLT a partir do 
Acordo Coletivo Especial.
Nota:
[1]hSMABC,hACEh–hAcordohColetivohEspecial.hDisponívelh
emhhttp://issuu.com/sindmetalabc/docs/cartilhaace3.
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Movimento Estudantil:
Vitórias da Política de Oposição

A UNIPA em outros documen-
tos¹ já havia analisado a situação 
do movimento de massas no Bra-
sil, apontando que os revolucioná-
rios na atual conjuntura deveriam 
ter como o centro de sua política a 
disputa da direção do movimento 
local. Tendo em vista que a dispu-
ta da direção nacional perpassa por 
um acúmulo de forças nas bases do 
movimento proletário e na solidi-
ficação da organização anarquista 
a nível nacional, um processo que 
ainda não está dado.  

Dentro do movimento estudantil 
as direções nacionais estão tomadas 
pelo governismo (UNE) e o para-go-
vernismo (ANEL). A RECC se confir-
ma como uma das únicas propostas 
alternativas a este quadro, se apre-
sentando não como uma nova enti-
dade representativa dos estudantes, 
mas como um espaço de articulação 
de coletivos e oposições combativas 
que se organizam independente da 
UNE, combatendo seus métodos e 
seu patrão: o Governo Federal. 

A RECC foi construída a partir da 
política de oposição. O que signifi-
ca isso? Tendo em vista o contro-
le do Governo Lula e Dilma sobre 
o movimento estudantil e os mé-
todos deploráveis dos partidos da 
esquerda eleitoreira muito visíveis 
durante as eleições para grêmios, 
CA’s e DCE’s. A RECC pontuou que 
o central não está na conquista do 
aparato (vitória eleitoral) dessas 
entidades sejam nacionais ou lo-
cais, e sim na reorganização de luta 
concretas dos estudantes através 
de coletivos e oposições indepen-
dentes articulados nacionalmente.

Isso não significou abstenção de 
processos eleitorais em CA’s, DCE’s 
e Grêmios, mas numa prática dife-
renciada, que se pautou criação de 
coletivos permanentes, na atuação 
qualificada nos Movimentos de Cur-
so e dentro das eleições do ME: na 
defesa intransigente do programa 
classista de reivindicações e na po-
lítica de alianças anti-governistas. 
Ao contrário do que os oportunistas 

previram, a política séria e o traba-
lho de base desenvolvido pelos co-
letivos da RECC, vem trazendo as 
vitórias locais do qual falamos no 
primeiro parágrafo. 

Hoje a política de oposição da 
Rede se materializa não em um iso-
lamento dos estudantes, mas pre-
cisamente em vitórias nos centros 
acadêmicos e nos grêmios estudan-
tis. O ano de 2012 é emblemático 
para demonstrar a questão. No mo-
vimento secundarista do DF a RECC 
desenvolveu o GT Secundarista que 
teve por objetivo articular e fortale-
cer as lutas nas escolas, resultando 
na vitória da chapa “Ação Direta Es-
tudantil” sobre uma chapa da UJS 
na Escola Técnica de Brasília - em 
Taguatinga, e no CEF-04 (Centro de 
Ensino Fundamental) de Planaltina, 
a chapa “Carlos Marighella” tomou 
posse com 573 votos. 

No movimento estudantil univer-
sitário podemos citar a vitória da 
Chapa “Rompendo Velhas Idéias”, 
que após 2 anos de trabalho de 
base desenvolvido pelo Coletivo 
Luta Sociais, resultou na vitória 
para o Centro Acadêmico de Socio-
logia da UnB.  No Ceará a vitória 
da Chapa “Pedagogia pela Base” na 
UFC, revela o respaldo que o Co-
letivo Pedagogia em Luta da RECC 
adquiriu a partir da defesa da polí-
tica correta e combativa dentro do 
movimento de Curso.  

Tais experiências não devem 
cair num ufanismo da “vitória” 
como visto em partidos da esquer-
da reformista. Devemos extrair os 
ensinamentos que nos demonstram 
que é possível avançar na conjun-
tura atual sem capitular na política 
combativa, sem ceder “a pressão 
das alianças táticas” indiscrimina-
das que visam apenas o aparato. 
É preciso intensificar esta luta nas 
bases fortalecendo os coletivos de 
base, unificar tais grêmios, CA’s, 
em lutas conjuntas e torná-los 
exemplo para a reorganização do 
movimento estudantil classista e 
combativo no Brasil.  

Um clarão acorda o povo na fave-
la. Não é o sol anunciando mais um 
dia de trabalho e sim os barracos 
em combustão. Desde 2008 mais 
de 600 incêndios atingiram o estado 
de São Paulo. Em meio a todas as 
mazelas já impostas ao povo pobre 
que reside com precárias condições 
de vida, há agora mais um proble-
ma para enfrentar, pois podem dor-
mir e terminar carbonizados.

Incêndios que aparentam ser de 
origem criminosa, atormentam a 
vida e a memória de milhares de 
famílias. Para dar cabo ao proble-
ma, Marta Suplicy em sua gestão 
de 2001 a 2005 criou o programa 
de segurança contra incêndios. Se 
existiu ou não essa é mais uma 
questão em discussão, pois há re-
latos de que tal programa não pas-
sava de apenas um projeto-piloto 
em parceria com o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) na 
favela Dalva, localizada na zona 
oeste de São Paulo. 

Parte desses incêndios ocorrem 
em regiões extremamente valo-
rizadas do ponto de vista do se-
tor imobiliário da cidade. Marginal 
Pinheiros, Jacu Pêssego, Rodovia 
Ayrton Senna e região do aeropor-
to de Congonhas são algumas das 
áreas urbanas que mais interessam 
à especulação imobiliária. Nelas 
estão localizados condomínios, ho-
téis, shoppings, estações de trem e 
metrô, sendo as áreas das favelas 
objetos de desejos dos empreendi-
mentos dos empresários da cons-
trução civil. Uma verdadeira higieni-
zação social é o que de fato parece 
ocorrer nas áreas tão cobiçadas pe-
los tubarões do setor imobiliário.

Em abril deste ano a Câmara de 
São Paulo instaurou uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI a 
fim de investigar as causas dos in-
cêndios. Tal comissão mostrou-se 
um fiasco, pois em nada ajudou 
para solucionar o problema. E os 
incêndios continuaram a ocorrer. 
Por falta de quórum, várias ve-
zes as reuniões foram canceladas. 
Desde sua instauração os verea-
dores se reuniram apenas quatro 
vezes até agora. 

Enquanto que na CPI o vereador 
Toninho Paiva (PR) insinuou que os 
próprios moradores incendiavam 
suas casas com o intuito de receber 
o auxilio aluguel de R$ 350, uma 
empresa de terraplanagem come-
çara, em apenas dois dias após o 
fogo, a destruir parte dos barracos 
na favela do Moinho localizada no 
centro da cidade de São Paulo, as 
obras para a construção de um es-
tacionamento no terreno que antes 
era ocupado por moradores da fa-
vela, o terreno da Ceagesp que foi 
cedido ao setor privado para evitar 
assim a ocupação dos moradores. 

Em meio às brigas de palitos 
e canetas, as chamas ardiam ex-
pressivamente, elevando os ter-
mômetros nas favelas. E o que fica 
esquecido entre as cinzas do tem-
po é a ação investigativa que se 
arrasta e se agiganta em termos 
de inutilidade burocrática.

Não devemos ter a ilusão de que 
essa CPI fracassada possa investi-
gar a fundo os casos de incêndios 
ocorridos em São Paulo, os inte-
resses são diversos e a especula-
ção imobiliária aponta mais focos 
futuros. O que se pode afirmar é 
que numa sociedade produtora de 
mercadorias, as canetas de quem 
governam e dos que possuem a ri-
queza assinam os mesmos papeis.

Onde há fumaça
há especulação imobiliária

Organizar em cada escola o poder estudantil-
proletário! Por uma educação a serviço do Povo!


