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“A escravatura política, o Estado, reproduz por sua 
vez e mantém a miséria, como uma condição de sua 

existência; de modo que para destruir a miséria, é 
preciso destruir o Estado.”  - Mikhail Bakunin

Protesto indígena em Brasília pela demarcação de terras orifinárias 
antes da abertura da Copa do Mundo da FIFA (27/05).
Protesto indígena em Brasília pela demarcação de terras orifinárias 
antes da abertura da Copa do Mundo da FIFA (27/05).
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A Copa do Mundo da FIFA é 
um grande megaevento patro-
cinada por potentes multina-
cionais (McDonalds, Coca-Cola, 
Samsung, Adidas etc.). As es-
timativas são de que só a FIFA 
tenha um lucro de 10 bilhões 
de reais. A FIFA é uma máfia, 
uma família de crime organiza-
do que utiliza a cultura popular, 
o futebol, para conseguir lucros 
para seus executivos. Para isso 
a FIFA conta com a ajuda dos 
governos que para se autopro-
moverem aceitam seus pedi-
dos, como isenção fiscal de 12 
meses e estádios totalmente 
disponíveis para a entidade. A 
FIFA não colocou nenhum cen-
tavo em nenhuma construção 
e ou instalações para a Copa. 
Praticamente todas elas foram 
financiadas com dinheiro públi-
co. E tudo isso também signifi-
ca a elitização do futebol, com 
a expulsão dos trabalhadores 
pobres, principalmente jovens 
e negros, dos estádios de fu-
tebol. 

Com os Megaeventos, que 
se tornaram a Copa da FIFA, 
só no Rio de Janeiro foram re-
movidas quatro mil e setecen-
tos e setenta e duas (4.772) 
famílias. Nesse processo, 
bairros populares e antes es-
quecidos pelos governos são 
modernizados e os trabalha-
dores pobres expulsos. Como 
o caso da Zona Portuária do RJ 
e de Cais de Estelita no Recife. 
Empreendimentos de grandes 
empresas direcionados ape-
nas para ganhar mais lucro 
com rendas imobiliárias. Nes-
se processo temos o encareci-
mento do preço dos alugueis 
e dos imóveis que jogam os 
trabalhadores para mais lon-

ge desses bairros. Durante a 
Copa aumentou os casos de 
exploração sexual, consentida 
pelo Estado. Além disso, o Es-
tado aumentou a repressão e 
a criminalização das lutas para 
garantir o lucro dos patrões.

Contra todas as consequ-
ências do megaevento, e não 
contra o Futebol, que o Le-
vante Popular de 2013 ousou 
enfrentar o Estado e as Gran-
des Empresas cantando: “Não 
Vai Ter Copa”! Uma vez que a 
paralisação da Copa do Mun-
do teria efeitos econômicos e 
ideológicos, pois destruiria o 
mito da invencibilidade do sis-
tema capitalista além de com-
prometer os investimentos.  
E a estratégia que o levante 
popular inaugurou foi a ação 
direta para culminar na gre-
ve geral. O grito de ordem: “é 
barricada, greve geral! Ação 
direta que derruba o capital” 
surgiu do levante e continua 
nas mobilizações de ruas. 

Por que defendemos a 
Greve Geral?

O Estado e a burguesia, com 
ajuda das burocracias sindicais 
(CUT, CTB, Força Sindical, UGT, 
CSP-Conlutas, CGT e Intersindi-
cal) tentam controlar os protes-
tos. Os governistas (PT-PCdoB) 
e os patrões saíram a defender 
o capital nacional e interna-
cional, se colocando contra os 
protestos e a unificação das lu-
tas das categorias. O PT e os 
publicitários criaram a palavra 
de ordem “Vai Ter Copa”. Os 
para-governistas (PSOL, PSTU) 
criaram a palavra de ordem “Na 
Copa Vai Ter Luta” que marca 
uma oposição consentida. Quer 
dizer, dentro da ordem, dispos-

ta a assumir o con-
trole do governo.

Os partidos e 
centrais argumen-
tam que os tra-
balhadores são a 
favor da copa da 
FIFA e contra os 
protestos e que, 
portanto, não se 
mobiliza. Os se-
tores ligados ao 
PSOL e PSTU fin-
gem que se mobili-
zam, numa espécie 
de luta de “teleca-
tch”. Os dois parti-
dos fizeram de tudo para que a 
campanha “Não Vai Ter Copa” 
não chegasse a diversas cate-
gorias, como dos servidores 
públicos. Realizaram um en-
contro de cúpula para a cam-
panha “Na Copa Vai Ter Luta” 
e na verdade trataram de im-
pedir todas lutas, como nos 
metroviários de São Paulo.

Com isso, eles comba-
teram por todos os meios a 
construção da greve geral. A 
estratégia da Greve Geral as-
susta todas as centrais e par-
tidos. A primeira manifestação 
de uma greve geral surgida no 
calor do Levante ganhou os 
pontos de ônibus, botequins, 
bares, padarias, mercados, as 
estações de trem e metrô do 
país. Logo todos os partidos e 
centrais se juntaram para im-
pedi-la. A greve geral é estra-
tégia principal da ação direta, 
de unificação da luta de todos 
os trabalhadores. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, os par-
tidos sabotaram a formação 
de um comitê intersindical de 
greve, formado por comandos 
de greves à partir da base, 

para apostar em plenárias de 
correntes sindicais.

E nas categorias em que 
as centrais e partidos têm 
protagonismo tentaram im-
pedir as greves ou fazer com 
que estas se adéquem ao le-
galismo, evitando “prejuízos” 
ao funcionamento do sistema 
durante a Copa (como aconte-
ceu na greve dos rodoviários 
do Rio de Janeiro). Na reali-
dade, não é que a palavra de 
ordem não encontre eco en-
tre os trabalhadores. Ao con-
trário, ela surgiu deles. Não é 
que seja impossível. O fato é 
que governistas e paragover-
nistas trabalham sistematica-
mente contra a greve geral. 
Eles trabalham como bombei-
ros para evitar que o fogo da 
rebelião se alastre. Temem 
perder o controle. E aí não sir-
vam para mais nada. Eles são 
parte dos fatores que dificul-
tam esse processo. Por isso 
combater a burocracia sindical 
é tão importante. Por isso não 
basta lutar. É preciso construir 
o sindicalismo revolucionário 
como forma de organização 
de massas.

Copa do Mundo da FIFA: prejuízos para a classe 
trabalhadora e a construção da greve geral

Cartaz de propaganda da construção da Greve Geral pelo Fórum de 
Oposições pela Base (FOB).



2   Causa do Povo - nº 70 - Julho de 2014 Jornal da União Popular Anarquista - UNIPA - nº 70    3

O discurso oportunista 
do governismo de que a luta 
contra a Copa do Mundo no 
Brasil não representa o povo 
brasileiro é totalmente falso. 
O discurso oficial é de que o 
“povo ama demais o futebol” 
e por isso não se contraporia 
a Copa.

Por outro lado existe um 
discurso, dentre os supostos 
conscientes, de que o futebol 
seria “o ópio do povo” e de 
que o processo de desalie-
nação das massas populares 
passaria pela negação do fu-
tebol, nada poderia ser mais 
falso!

O futebol latino-ameri-
cano, desde seu inicio teve 
influência de distintas cor-
rentes classistas dos traba-
lhadores das mais diversas 
matrizes teóricas. Diversos 
times que nasceram da in-
fluência direta do classismo 
e hoje são apenas grandes 

empresas.

Mesmo com o desenvolvi-
mento da mercantilização do 
futebol, este continuou a ter 
ligação com a politica. A luta 
da Democracia Corinthiana 
contra a Ditadura Civil-Militar 
reflete esse processo a nível 
nacional. Casos semelhantes 
ocorreram pelo mundo.

Recentemente o levan-
te popular no Egito expôs 
de modo sintomático o pa-
pel das torcidas organizadas. 
Em um contexto em que as 
organizações sindicais e es-
tudantis se encontravam na 
ilegalidade, as torcidas orga-
nizadas cumpriram um im-
portante papel nas mobiliza-
ções populares.

Ainda que como menor 
intensidade o levante popu-
lar do ano passado teve um 
papel importante das torci-
das organizadas, em algu-

mas cidades torcidas rivais 
se encontram para combater 
o inimigo comum: o Estado.

A desorganização das or-
ganizadas

O descontentamento dos 
torcedores está ligado ao 
processo de elitização dos 
estádios e criminalização das 
torcidas. A criminalização 
das torcidas é proveniente 
do Estatuto do Torcedor que, 
de modo semelhante ao que 
a Carta Sindical fez aos sin-
dicatos, tutelou as torcidas a 
juízo do Estado.

Assim, o discurso de 
construção dos estádios pa-
drão FIFA somou-se com o 
propósito inicial do Estatuto 
do Torcedor que era de eli-
tizar o futebol ao restringir/
limitar/criminalizar as torci-
das que são o complemento 
do futebol e fazem parte da 
cultura popular brasileira.

A construção desses es-
tádios teve por proposito im-
pedir o acesso do povo ao fu-
tebol, basta notar que umas 
das principais características 
destes foi a eliminação das 
“gerais”, espaço popular no 
qual o ingresso custava ape-
nas 1 real. Hoje os ingressos 
além de muito caros se ade-
quam ao horário do fim das 
novelas, elitizando mais ain-
da os estádios.

Em Junho do ano passa-
do, apesar de toda a rivalida-
de, vimos várias organizadas 
unindo-se para combater o 
Estado e sua politica de eliti-
zação dos estádios via Copa 
do mundo. A única maneira 
de derrotarmos o Estatuto do 
Torcedor e a crescente eliti-
zação dos estádios/mercan-
tilização do futebol é com a 
união das organizadas contra 
o Estado.

O estatuto do torcedor, a criminalização 
das torcidas organizadas e a
elitização do futebol

“Nem guerra entre torcidas, nem paz entre classe”, faixa da Ultras Resistencia Coral - Torcida de esquerda do Ferroviário (CE).
Registrada nas manifestações do dia 19/06/2014. Faixa proibida nos estádios pelo Estatuto do Torcedor.
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é necessário 
que em cada 

enfrentamento com 
os opressores e 

burocratas emerja 
um grupo autônomo 

de trabalhadores 
dispostos a 
prolongar a 
experiência 

e resistir aos 
períodos difíceis 

da luta.

“

”

Os protestos e greves que 
aconteceram e acontecem no 
Brasil possuem métodos e 
reivindicações muito diferen-
tes dos sindicatos e partidos 
tradicionais, sejam eles go-
vernistas (CUT, PT e PCdoB) 
ou paragovernistas (PSTU, 
Psol e Conlutas). A ação dire-
ta foi experimentada por am-
plas massas de trabalhado-
res, nas ruas e nos locais de 
trabalho, moradia e estudo.

Mas o que é a Ação Dire-
ta? É quando o povo decide 
não esperar mais que outros 
resolvam seus problemas, 
sejam eles parlamentares, 
sindicalistas ou líderes. Um 
exemplo recente são os di-
versos setores que entra-
ram em greve a despeito dos 
acordos feitos pelos sindica-
listas traidores e demonstra-
ram que podem conquistar 
mais através da luta coletiva 
e do enfrentamento direito. 
Não esperaram a salvação de 
ninguém a não ser deles pró-
prios. Por isso a ação direta 
é mais do que ações violen-
tas e “quebra-quebras”, ela é 
autodeterminação da classe 
trabalhadora.

Só existe verdadeira ação 
direta com autonomia de 
partidos e patrões. Os parti-
dos buscam a todo momento 
se apropriar das demandas 
populares para conseguirem 
cargos no Estado ou para 
sentarem nas mesas de ne-
gociação em nome dos tra-
balhadores. Fazem isso pois 
não acreditam realmente na 

mudança social pela mobili-
zação das massas, e sim pe-
las eleições e meios burocrá-
ticos. Acreditam demais em 
si mesmos e não no poder do 
povo. É por esse motivo que 
tentam canalizar as atuais 
lutas para um falacioso “ple-
biscito por uma assembleia 
constituinte”, enquanto isso, 
buscam “pacificar” e desmo-
bilizar as lutas e greves.

Por outro lado, as reivin-
dicações dos protestos rom-
peram um corporativismo 
defendido a anos por par-
tidos e centrais sindicais. O 
que as massas rejeitaram em 
alto e bom som foi esse mo-
delo sindical, vendido como 
“ p r a g -
mático”, 
mas que 
só bene-
ficia uma 
pequena 
pa r ce l a 
sindica-
lizada e 
integra-
da da 
c l a s s e 
t r a b a -
l h a d o -
ra e que 
para a grande maioria não 
trouxe qualquer direito, ape-
nas uma maior marginaliza-
ção e precarização. Por isso 
as reivindicações por educa-
ção, saúde, transporte e mo-
radia foram tão exaltadas e 
devem ser defendidas como 
reivindicações classistas e 
coletivistas, ou seja, não cor-
porativas.

No entanto, só existe um 
meio real de unificar a ação 
direta com as reivindicações 
coletivistas: a construção da 
greve geral. Para tal, a clas-
se trabalhadora deve romper 
os grilhões que a prendem 
ao oportunismo e ao refor-
mismo, que impedem a sua 
constituição como força cole-
tiva independente e oposta a 
burguesia e ao Estado. Deve 
romper os métodos que a 
aprisionam numa oposição 
consentida e inofensiva, que 
retiram seu poder real de 
mudança e depositam em 
candidatos e líderes oportu-
nistas. Deve dizer: Chega de 
Ilusão, É Hora de Ação!

Porém, como aprofundar 
e prolongar os métodos de 
ação direta e reivindicações 
coletivistas? Camaradas, de 
uma coisa temos certeza, 
não podemos deixar que elas 
se dispersem e se percam, 
é necessário que elas desá-
guem em um novo tipo de 
organização de massas, que 
crie uma nova tradição de lu-

tas em nosso país.

Para tal, é necessário que 
em cada enfrentamento com 
os opressores e burocratas 
(dos menores aos maiores 
conflitos) emerja um grupo 
autônomo de trabalhadores 
dispostos a prolongar a ex-
periência e resistir aos perí-
odos difíceis da luta. Esses 
grupos de oposição, espalha-
dos pelos quatro cantos do 
país, em seus locais de tra-
balho, estudo e moradia, de-
vem se interligar em uma or-
ganização maior, de caráter 
Sindicalista Revolucionária. 
Camaradas, essa é a via que 
nós estamos construindo e 
depositando nossas forças e 
energias, convidamos todos 
para o caminho da luta e não 
o da conciliação.

Em defesa da
ação direta de massas:
por um programa de reivindicações populares 

Greve dos garis do Rio de Janeiro em fevereiro-março de 2014 fugiu ao controle 
do sindicato pelego e conquistou direitos pelo poder de pressão dos trabalhadores
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O Estado
contra os 
trabalhadores

A democracia “formal” no 
Brasil é restrita as classes 
dominantes e pequenos se-
tores dos trabalhadores. Po-
demos afirmar que vivemos 
numa Ditadura Pluripartidá-
ria. Uma vez que os mecanis-
mos de controle, repressão 
e representação são aqueles 
determinados pela classe do-
minantes no fim da ditadura 
empresarial-militar. A massa 
dos trabalhadores é oprimida 
mediante expediente legais 
– ilegais – e militares de re-
pressão e controle. O avanço 
da militarização e a criminali-
zação das lutas continuou nos 
governo petistas. Este fato 
pode ser percebido tanto no 
aumento do número de po-
liciais militares, de invasões 
militares das favelas e perife-
rias e do aumento da popu-
lação carcerária como na ju-
dicialização e criminalização 
das lutas sindicais que o PT-
CUT não consegue controlar.

Primeiro o governo tentou 
criar uma lei especifica para 
punir manifestantes duran-
te a copa, atendendo a pe-
didos da FIFA. A mobilização 
das ruas impediu. As polícias 
militares, sob ordem dos go-
vernadores e secretários de 
segurança, fizeram prisões 
indiscriminadas e aleatórias 
com acusações absurdas. O 
morador de rua, Rafael Bra-
ga, está a um ano preso pelo 
porte de Pinho Sol. A repres-

são generalizada 
com ataque com 
balas de borra-
cha e letal e mi-
lhares de bombas 
de efeito moral e 
gás lacrimogênio 
foram a regras 
contra as mani-
festações.

A seguir pas-
sou a acionar a 
própria lei de se-
gurança nacional, como no 
caso de Curitiba. Também 
passou a monitorar e deter 
participantes de manifesta-
ções com recolhimento de ma-
terial, como panfletos e carta-
zes, e de equipamentos como 
HD de computadores. Agora, 
os detidos em manifestações 
estão sendo fotografados e 
“fichados” através de um ex-
pediente chamado prontuá-
rio físico que serve para fazer 
um cadastro dos detidos em 
manifestações. Desde o ano 
passado a presidente Dilma 
Rousseff (PT-PMDB) ordenou 
o monitoramento das redes 
sociais pelo Exército. No Rio 
Grande do Sul o Ateneu Liber-
tário foi invadido por policiais 
a mando do governo Tarso 
Genro (PT) e confiscaram ma-
teriais e roubaram a ficha de 
usuários do local. No final de 
2013 o governo federal edi-
tou a Portaria Normativa N° 
2.461/MD. Esta portaria no-
meia os movimentos popu-

lares e sociais como  força 
oponente e encarregou os mi-
litares de impedirem manifes-
tações na Copa.

Outro expediente usado 
para impedir a luta dos tra-
balhadores foi a criminaliza-
ção e judicialização das lutas. 
Empresários, Governos e Juí-
zes se uniram para combater 
os trabalhadores. Deflagrada 
as greves, o primeiro expe-
diente era declará-la ilegal, 
mandar suspender e cortar o 
ponto daqueles que perma-
necessem em greve e reali-
zar uma campanha midiática 
contrária. Outro expediente 
foi a demissão com respaldo 
da justiça dos patrões, como 
no caso dos metroviários em 
São Paulo. Outra medida to-
mada pelas forças militares 
foi o cerco e a intimidação aos 
manifestantes, como aconte-
ceu em São Paulo, Porto Ale-
gre e Belo Horizonte. O Esta-
do, seja ele comandado por 
qual partido for, continua a 
criminalizar a resistência.

Desde Junho do ano pas-
sado, as forças militares tem 
liberdade total dos seus co-
mandos para repressão. De-
tenções indiscriminadas, pri-
sões, agressões, abusos de 
autoridade são louvada pe-
los secretários de segurança 
e pelo ministro da defesa. É 
procedimento conhecido das 
polícias no Brasil ficar com o 
detido dentro do carro per-
correndo ruas da cidade. 
No caso de manifestantes e 
jornalistas, essa prática é a 
tentativa de colocar medo, 
antes de levar as delegacias. 
No caso dos jovens, negros, 
das favelas e periferias, o 
sequestro leva o assassina-
to, como no caso do Pedrei-
ro Amarildo e do adolescente 
Mateus Alves, de 14 anos. 
De Norte a Sul a ordem é de-
ter a qualquer custo aqueles 
que ousam lutar e resistir as 
arbitrariedades do Estado. A 
política de segurança é colo-
car medo e impedir as mani-
festações.

Governo Federal autorizou o uso das Forças Armadas para conter protestos durante realização da Copa do Mundo da FIFA.
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Desde o levante popular 
do último ano, a mídia tem 
criminalizado às manifesta-
ções combativas, acusando 
trabalhadores, estudantes 
e a juventude de “vandalis-
mo”. Dentre essas acusa-
ções, ampliadas com a apro-
ximação dos megaeventos, a 
associação entre “baderna” e 
“anarquistas” é bastante di-
fundida, através de afirma-
ções de que os anarquistas 
são partidários do caos nas 
manifestações. Esta campa-
nha de difamação é levada 
adiante principalmente pe-
los grandes jornais e redes 
de televisão, mas também 
interessam ao Governo Fe-
deral, Estadual e os partidos 
de direita (PSDB, PMDB, e 
toda a corja restante), assim 
como os ditos de esquerda 
(PT, PSOL, PSTU, PC do B). 
Para entender essa postura 
de criminalização é preciso 
compreender que os ata-
ques não acontecem porque 
os anarquistas realizam atos 
de violência (a violência está 
presente nas ações da polícia 
todos os dias, mas nem por 
isso é criminalizada), mas 
por apresentarem uma alter-
nativa de luta e organização 
para todo o povo, ameaçan-
do a ordem burguesa, da 
qual depende a existência de 
todas essas instituições.

Para entender melhor é 
importante fazer um resga-
te histórico do surgimento do 
anarquismo enquanto teoria 
e prática para a revolução 
social. O anarquismo surgiu 
em suas primeiras definições 
no século XIX, com o pensa-
dor anarquista Pierre-Joseph 

Proudhon, que apontou que 
“Anarquia é Ordem, Gover-
no é Guerra Civil!”, mas teve 
suas formas mais acabadas 
através da sistematização do 
revolucionário russo Mikhail 
Bakunin, que defende: “liber-
dade sem socialismo é privilé-
gio e injustiça; socialismo sem 
liberdade é escravidão e bru-
talidade”. Portanto, o anar-
quismo luta pelo socialismo, 
pelo fim das injustiças sociais 
e econômicas, pela possibili-
dade de auto-organização po-
pular, livre da exploração da 
burguesia e do Estado.

Nesse sentido, os anar-
quistas aplicaram suas ideias 
à prática através de organi-
zações de defesa dos traba-
lhadores, nas quais os tra-
balhadores se unem para 
reivindicações cotidianas; e 
através de organizações re-
volucionárias. Através da 
luta diária contra a explora-
ção, reivindicando aumentos 
salariais, melhores condições 
de trabalho, direitos iguais 
para homens e mulheres, 
diminuição das jornadas de 
trabalho, foi possível cons-
truir e consolidar entidades 
de luta dos trabalhadores em 
várias partes do mundo.

Sendo assim, quais os 
métodos para transformar 
essa realidade de explora-
ção? Em primeiro lugar, é 
preciso resgatar a existência 
de duas classes antagônicas 
na sociedade: a burguesia, 
possuidora dos meios de pro-
dução (máquinas, terras, fá-
bricas, etc); e os trabalhado-
res, que necessitam vender 
seu trabalho para sobreviver. 

Compreendendo que os inte-
resses das duas classes são 
opostos, os trabalhadores 
precisam buscar seus méto-
dos de organização para al-
cançar seus interesses ime-
diatos. Para os anarquistas, 
essa organização se dá atra-
vés da Ação Direta (que não 
consiste apenas em destruir 
ou confrontar), mas que é 
a própria capacidade de or-
ganização, criando as condi-
ções de lutas em si mesmo, 
ou seja, garantindo que as 
ações sejam feitas pelos pró-
prios trabalhadores, em vez 
de esperar que sejam feitas 
por algum líder, Partido ou 
Governo.

Na defesa de um progra-
ma reivindicativo imediato, 
os anarquistas apontam a ne-
cessidade da construção da 
greve geral, ferramenta que 
demonstra o poder coletivo 
nacional, parando as produ-
ções e circulações de merca-
dorias e serviços e obrigando 

os patrões e governos a ce-
der. A greve geral demonstra 
a força da organização dos 
trabalhadores, e garante a 
vitória de reivindicações ime-
diatas. Porém, embora seja 
profundamente importante, 
a luta por melhorias do dia-
a-dia dos trabalhadores não 
pode ser separada da luta 
pelo fim da exploração do 
Estado e do Capital através 
de uma Revolução Integral.

A Revolução deve ser 
construída pelos trabalha-
dores, com o auxílio da te-
oria anarquista, e não dita-
da por um grupo destacado 
que se afasta do conjunto 
da classe trabalhadora para 
pensar a revolução. É neces-
sário construir a revolução, 
porque todas as conquistas 
dos trabalhadores de hoje 
permanecerão ameaçadas 
enquanto existir um regime 
capitalista e enquanto existir 
uma classe que vive sem tra-
balho.

Pelo trinfo da classe trabalhadora sobre a burguesia! Pelo triunfo da liberdade sobre a exploração!

O que é anarquismo?
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O levante de Junho de 
2013 também expressou 
a indignação da população 
com a política eleitoral en-
campada pelos partidos bur-
gueses e reformistas  sejam 
eles de direita, esquerda, 
governistas ou paragover-
nistas.

No entanto essa polariza-
ção entre “direita e esquer-
da” no atual contexto perde 
cada vez mais seu sentido 
visto que o bloco governista 
(PT/PCdoB) vem implemen-
tando todas as medidas ne-
oliberais e anti-povo da di-
reita ruralista e das frações 
da burguesia brasileira que 
FHC/PSDB não conseguiu.

O bloco governista (PT/

PCdoB) e o bloco his-
tórico da direita brasi-
leira (PSDB/DEM) não 
representam proje-
tos de classe diferen-
ciados, representam 
uma disputa interna 
da própria burguesia 
e suas frações.

Em 2002 a bur-
guesia nacional per-
cebeu que um gover-
no de um partido de 
base popular/sindical 
(PT/PCdoB) poderia 
implementar melhor 
e mais rápido as re-
formas e medidas 
neoliberais que estas 

elites precisavam para o seu 
desenvolvimento econômico, 
que nada diz aos trabalhado-
res em geral. Este é um de-
senvolvimento conservador 
que manteve as riquezas na 
mão da burguesia nacional e 
aplicou medidas cosméticas 
em relação aos problemas 
estruturais do país como de-
sigualdade, superexploração 
do trabalho, concentração de 
terras.

Em contrapartida temos 
setores reformistas que não 
estão no governo, mas que 
reproduzem a lógica do go-
verno no movimento social 
(estudantil, popular, sindical) 
e por isso são paragovernis-
tas (PSOL, PSTU, PCB), que 

jogam o jogo das eleições 
burguesas. Apesar de inter-
vir e dirigirem alguns movi-
mentos e sindicatos, a cen-
tralidade da luta para estes 
é a disputa eleitoral, e para 
vencer as eleições burguesas 
vale de tudo, até se aliar ao 
PCdoB em 2012 em Belém 
como PSTU e PSOL fizeram, 
ou se aliar ao DEM em 2012 
no Amapá como o PSOL fez, 
ou ainda chamar o voto em 
Dilma numa campanha “Der-
rotar Serra nas urnas e Dil-
ma nas ruas” como o PCB fez 
em 2010. Exemplos de sujei-
ra não faltam.

A abstenção eleitoral, que 
aumenta a cada eleição bur-
guesa, é classificada pelos re-
formistas e pela direita como 
‘alienada’ e desimportante. 
Como não querem abrir mão 
de suas estratégias de con-
ciliação de classes, preferem 
fechar os olhos para a reali-
dade de que as trabalhado-
ras e trabalhadores não con-
fiam mais na farsa eleitoral. 

O que está em jogo é a ca-
pacidade de organização 
da classe trabalhadora

Nesse ano o boicote às 
eleições burguesas deve ex-
pressar o descontentamento 
popular e ser parte da pre-
paração de uma luta dos ex-
plorados e oprimidos contra 

o sistema, uma campanha 
de boicote que ajude a de-
senvolver a experiência e 
organização autônoma de 
classe.

O boicote eleitoral é im-
portante. Mas ele é apenas 
a negação do sistema. Os 
explorados e os oprimidos 
precisam também ter uma 
ação positiva, lutar por 
direitos econômicos e polí-
ticos. A GREVE GERAL é a 
palavra de ordem de cons-
trução. Devemos fazer não 
somente a divulgação do 
“Não Vote!”, mas o “Lute” 
deve significar a adesão ao 
método da greve geral e uma 
pauta de reivindicações que 
deve ser levada aos bairros 
de periferia, fábricas e cam-
pos para criar um forte mo-
vimento de protesto. Essa é 
a tarefa dos COMITÊS “NÃO 
VOTE, LUTE!”.

Por isso a UNIPA con-
clama os anarquistas e re-
volucionários do Brasil para 
construírem os comitês lo-
cais da campanha “NÃO 
VOTE, LUTE!” ligados a uma 
política nacional de propa-
ganda e agitação, decidida 
democraticamente e aplica-
da segundo o princípio da 
responsabilidade coletiva. 
Essa campanha visa realizar 
as tarefas negativas e posi-
tivas apresentadas acima.

Eleição estatal 2014:

Não vote! Lute!
“O sufrágio universal é a exibição ao mesmo tempo mais ampla e refi-

nada do charlatanismo político do Estado; um instrumento perigoso, sem 
dúvida, e que exige uma grande habilidade da parte de quem o utiliza, 
mas que, se souber servir-se dele, é o meio mais seguro de fazer com 

que as massas cooperem na edificação de sua própria prisão.”
Mikhail Bakunin

Construa essa campanha em seus bairros, zonas, municípios. Entre em contato através do 
email: unipa@hush.com
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Depois do atentando so-
bre as torres gêmeas no EUA 
em 2001, o governo de Ge-
orge W. Bush, dos EUA, e 
de Tony Blair, da Inglaterra, 
invadiram o Iraque em 2003 
e destruíram o Estado co-
mandando por mão de ferro 
pelo Partido Baath (Naciona-
lista Árabe, de maioria Suni-
ta – um ramo do islamismo) 
de Saddam Hussein sobre a 
justificativa, falsa, de armas 
de destruição em massa. Em 
busca de uma ação rápida 
para os interesses do impe-
rialismo, de controle de re-
servas energéticas, petróleo, 
e de controle político, mili-
tar e estratégico da região, 
apoiado por Israel e as mo-
narquias do golfo pérsico, os 
americanos e britânicos des-
truíram o Estado iraquiano, 
dividindo-o.

A partir de então se iniciou 
uma guerra civil pelo controle 
do “novo” Estado iraquiano e 
uma luta de resistência con-
tra as tropas imperialistas. 
Uma parcela de grupos étni-
cos políticos locais Curdos e 
Xiitas, que estavam fora do 
poder durante o governo de 
Saddam Hussein, apoiaram a 
invasão. Por sua vez, os EUA 
e a Inglaterra sustentaram a 
formação de um governo fan-
toche composto por Curdos, 
Xiitas e Sunitas. Entretanto, 
os conflitos se acirraram na 
medida em que antigos gru-
pos fora do poder passaram 
a se vingar. Não houve alian-
ça possível para o controle 
compartilhado do Estado Ne-
oliberal proposto pelos EUA e 
aceito pelas classes dirigen-

tes desses grupos étnico-po-
líticos e religiosos.

Assim, a política da 
OTAN, de Israel e dos EUA 
para o Iraque passa pelo re-
desenho e a divisão de todo 
oriente médio. O desmante-
lamento do Iraque aumentou 
a resistência à ocupação com 
grupos vinculados a rede da 
Al Qaeda. De origem Suni-
ta, composto por Jihadistas 
de várias partes do mundo, 
esse grupo criou o Estado 
Islâmico do Iraque e Levan-
te (EIIL), com leis baseadas 
em textos religiosos do Islã, 
formando um novo Califado, 
também patrocinado pelos 
EUA. Os rebeldes da Frente 
Al Nursa e do EILL são vincu-
lados as forças paramilitares 
patrocinadas e treinadas pela 
aliança militar ocidental. Não 
por acaso, romperam com 
Al-Qaeda para se concentrar 
na luta pela formação des-
se Estado que compreende 
o Nordeste da Síria e quase 
todas a regiões de maioria 
árabe sunita do Iraque. 

A fundação do Estado Is-
lâmico do Iraque, do Califa-
do, está vinculado a agenda 

dos EUA para retalhar o Ira-
que e a Síria em mais dois 
territórios separadas: uma 
república xiita árabe e a Re-
pública do Curdistão. Esse 
projeto conta com apoio dos 
israelenses e das ditaduras 
e monarquias absolutas do 
Kuwait, Catar, Arábia Saudi-
ta e Emirados.

Portanto, o EILL está vin-
culado tanto a problemas 
internos da região como a 
ação do imperialismo nos pa-
íses árabes e na Ásia Central 
há algumas décadas. Nos 
anos 80 os EUA apoiaram 
os Mujaheddin (grupos étni-
cos-políticos-religiosos) no 
Afeganistão contra a União 
Soviética, assim como tem 

apoiado as milícias e forças 
paramilitares sunitas que 
passaram a atacar os xiitas.

Portanto, de um lado te-
mos um bloco americano, 
com Israel, Arábia Saudita e 
as monarquias do golfo, rede-
senhando todo aquele terri-
tório para seu maior domínio 
político, militar e econômico. 
Do outro lado está o Irã, o 
grupo libanês Hezbollah e a 
Síria, contando com o res-
paldo da Rússia, e resistindo 
a esse projeto. As disputas 
entre esses dois blocos e a 
ação imperialista que favore-
ceu o jihadismo global, que 
se concentra agora na for-
mação do EILL, não favorece 
a classe trabalhadora desses 
países. Todos esses Estados 
se colocam ao lado da clas-
se dominante. Aos trabalha-
dores não cabe a defesa de 
um dos dois blocos políticos, 
a formação de um Estado 
controlado por determinados 
grupos políticos. É necessá-
ria a construção do autogo-
verno dos trabalhadores que 
passa pelo resgaste do inter-
nacionalismo e da revolução 
socialista.

O Imperialismo e a divisão do Iraque

Braço armado do Estado Islâmico do Iraque e Levante (EIIL)


