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Nesta edição

Aumenta a Crise Social no 
Brasil! 
As classes burguesas utilizam-se principalmente das forças de repressão 
do Estado e de diversos instrumentos, paramilitares, milícias, grupos de ex-
termínio, pistoleiros, facções criminosas, e técnicas de violência, chacinas, 
massacres, genocídio, feminicídio, para a garantir a perpetuação das rela-
ções de dominação e exploração. Esse processo tem se mostrado cada vez  
mais claro no Brasil e leva ao genocídio sistemático de parcelas da classe 
trabalhadora.  O atual processo de crise social se desenvolve em ataques 
contra o povo, contra sua educação e contra seus modos de subsistência.
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Crise Social no Rio de Janeiro
A crise social no Rio de Janeiro 
não chama atenção. Somente 
parte de seus desdobramentos, 
principalmente o Roubo 
de Carga. Antes do início 
da austeridade, ainda no 
governo Dilma (PT) a miséria 
(extremamente pobres, 
aqueles com renda mensal 
inferior a 70 reais em 2011, o 
equivalente a 1,25 dólar por 
dia, critério usado à época pelo 
Banco Mundial) atingia 1,3% 
da população fluminense em 
2014, e passou a afetar 2,9% 
em 2016, um total de 480 mil 
trabalhadoras e trabalhadores 
que viviam na extrema miséria. 
Os trabalhadores na pobreza 
(viver com até 140 reais 
mensais, 2,50 dólares por dia) 
aumentou também. Atingia 
5,5% da população em 2016, 
o maior índice em oito anos. 
 O desemprego tem 
aumentando em todo o país, com 
a manutenção dos altos índice de 
trabalhadoras e trabalhadores 
na informalidade, que deve 
aumentar com as mudanças na 
legislação trabalhista. Enquanto 
o índice de desemprego 
medido pelo IBGE deve girar 
em torno de 12%, no caso 
do Rio de Janeiro esse índice 
está em torno de 15%. Para 
as trabalhadoras mais pobres 
esse índice chega até 33%. 
O número de trabalhadoras 
com benefícios assistenciais, 
como Bolsa Família, tem caído 
no Estado. De 2014 para 
2017 foram menos 50 mil. 
 A austeridade da política 
econômica do governo federal, 
combinada com a política 
econômica do governo estadual 
e os impactos corrupção e 
da lava jato na economia do 
Estado, como no setor naval, 
construção civil e petróleo-gas 
e o impacto da diminuição do 
preço do petróleo aumentou 
ainda mais a crise social no 
Estado. Trabalhadores da 
Educação estão a mais de 
dois anos recebendo atrasado 

e com o salário defasado. 
Sem contar a precariedade 
da condição de vida da 
maioria das trabalhadoras 
e trabalhadores do Estado, 
que vivem em péssimas 
condições de moradia. 

A Violência: Extermínio e 
encarceramento em massa 
da juventude negra. 
 Soma-se ao quadro 
de crise social a violência 
cotidiana e o alto número 
de assassinatos, ainda que 
estes tenham diminuído 
nos últimos 20 anos. Mas o 
conflito entre forças policiais, 
facções criminosas e milícias 
já faz parte do cotidiano das 
trabalhadoras e trabalhadores 
da cidade. E esse conflito afeta 
principalmente a juventude 
negra das favelas e periferias 
que tem sido assassinada 
e encarcerada em massa. 
 As classes dominantes 
mantém o alto nível de 
exploração e de opressão para 
conter a população. Baixos 
salários, péssimas condições 
de moradia e trabalho. O 
comércio de drogas se torna 
mais um local de trabalho 
para uma grande parcela da 
juventude negra. O aumento 
do conflito entre facções e entre 
polícia e facções tem tornado 
diários os tiroteios por toda 
cidade e região metropolitana 

do rio. Principalmente dentro 
de um contexto de falência 
do projeto de UPP, como já 
havíamos abordado, e de 
reconfiguração do tráfico de 
drogas nacional e carioca. 
 

A recente intervenção federal 
militar nada tem a ver com 
redução de índices criminais 
ou com melhoria de vida das 
trabalhadoras e trabalhadores 
do Estado do Rio de Janeiro, 
principalmente das favelas. 
Esta intervenção se iniciou 
num cenário que combina 
muito mais uma jogada 
política do Governo Federal 
articulado por Michel Temer, 
seu assessor Moreira Franco, 
o atual ministro da Segurança 
Pública Raul Jungman, o 
Ministro da Justiças Torquato 
Neto  e do chefe do Gabinete 
Segurança Institucional, Sergio 
Etchogoyen, este a voz militar 
que defende mais abertamente 
a ação das forças armadas. 
Essa jogada tem haver com 
o fracasso da reforma da 
previdência, necessidade de 
mudança da agenda política 
para as eleições, rearticulação 
do crime e roubo de cargas. 
 Dando apoio politico 
e solicitando cada vez mais 
intervenção, está a FIRJAN 
e FETRANSCARGA. Com 

a crise economica houve 
um aumento do roubo de 
carga. As duas federações 
tem desde 2016 pressionado 
o governo federal para uma 
maior atuação. Não por acaso 
foram as primeiras associações 
burguesas a defenderam 
a intervenção federal. 
 Segundo dados do ISP o 
estado do Rio de Janeiro sofreu 
um aumento do roubo de cargas: 
foram 10.599. Em relação ao 
ano de 2014, antes do inicio das 
políticas de austeridade esse 
casos dobraram. O rio concentra 
43% das incidências de roubo 
de cargas nacional. Segundo a 
FIRJAN o custo desse tipo de 
crime em 2017 para o estado do 
Rio de Janeiro foi de R$ 607,1 
milhões, afetando também os 
ganhos do capital e sua circulação. 
Em 2017 o Sistema FIRJAN, 
em conjunto com mais de 100 
entidades, liderou o Movimento 
Nacional Contra o Roubo de 
Cargas5 – Carta do Rio de 
Janeiro exigindo maior atuação 
do governo federal, o que levou 
a intervenção por meio GLO, 
que segundo a FIRJAN e o ISP 
diminuíram os roubos de carga. 
 A intervenção federal no 
rio de janeiro nada tem a ver 
com com proteção da vida dos 
jovens negros, mas sim defesa 
do capital e das artimanhas 
políticas com vistas eleitorais. 
A repetição da intervenção 
militar nas favelas e periferias 
só muda em um aspecto 
em relação as intervenções 
passadas, seja do PSDB ou do 
PT, são agora mais centralizadas 
e aumentam o protagonismo 
dos militares e da ala mais 
abertamente defensora da pro-
atividadse das forças armadas 
na chamada segurança pública. 
As negras e negros das 
favelas e periferias teremos 
mais repressão, violência, 
desaparecimentos, assassinatos 
e desrespeito.  
 

EDUCAÇÃO 
NO BRASIL
TRAÇOS DE UM PROJETO PEDAGÓGICO 
PARA A PERIFERIA DO CAPITALISMO

A estrutura e organização do 
modelo de educação formal se es-
tabelece de modo contraditório: 
conduz à falsa ideia de que o acesso 
à determinadas etapas do ensino 
sistematizado deve se estabelecer 
através de esforços individuais, e 
é fundamental para o desenvolvi-
mento econômico particular e co-
letivo, ao mesmo tempo em que 
dificulta o acesso e a permanência 
do povo à estrutura educacional 
reconhecida como válida. Assim, 
é necessário frisar três elementos: 
sempre que estudantes do povo 
conseguem atravessar e concluir 
todas as etapas da Educação Bá-
sica e do Ensino Superior, estes 
o fizeram à duras penas, carac-
terizando um processo de resis-
tência que deve ser reconhecido, 

mas não romantizado e associado 
à meritocracia. O outro elemento 
a ser reforçado, é o de que todos 
os saberes que não são centrali-
zados por parâmetros nacionais e 
internacionais são invalidados ou 
considerados inferiores. Por fim, o 
que deve ser direcionado para os 
setores que compõem a periferia, 
deve ser um modelo educacional 
gestado por bases empresariais, 
tecnicistas, meritocráticas e puni-
tivas. Com base nisso, a gestão 
de Michel Temer, desde o proces-
so que foi caracterizado como gol-
pe institucional vem aprofundan-
do alguns aspectos do projeto de 
precarização da educação pública 
já presentes em governos anterio-
res. A Reforma do Ensino Médio, 
a Base Nacional Comum Curricu-

lar (BNCC) o novo projeto de Re-
sidência Docente e fim do PIBID, 
são apenas alguns exemplos que 
apontam a condução da nossa Po-
lítica Educacional. A Reforma do 
Ensino Médio fincada em bases 
empresariais, aumenta a carga 
horária para essa etapa da Edu-
cação Básica com foco em uma 
formação tecnicista que atenda às 
demandas do mercado. A aprova-
ção da BNCC é orientada pelos Or-
ganismos Internacionais e basea-
da nas noções de “competências”, 
como foco do ensino. Uma vez 
que centraliza os conteúdos que 
devem ser reproduzidos, padroni-
za modelos de avaliação merito-
cráticos e direciona ainda menos 
importância aos saberes especí-
ficos e tradicionais. A Residência 

Docente, posto como projeto de 
modernização do PIBID, indica 
que a prática docente nas escolas 
públicas realizada por estudantes 
de cursos de formação de profes-
sores, não serão necessariamente 
mediados pela garantia de bolsas 
remuneradas. Esses elementos 
articulados à constante precariza-
ção do trabalho docente e sucate-
amento das instituições públicas, 
indicam que temos que lutar para 
a garantia qualitativa do acesso ao 
ensino público e gratuito para o 
povo, mas também organizar for-
mas de reprodução e validação de 
saberes autônomos e insurgentes.

REPRESSÃO AO 
ANARQUISMO!

Em outubro de 2017, o país 
assistiu ser veiculada em rede 
nacional uma grande operação 
policial no Rio Grande do Sul 
que tinha como alvo militan-
tes anarquistas. Esse não é um 
caso isolado. Há perseguições ao 
anarquismo na Rússia, na Gré-
cia e em cada vez mais países.

Desde 2008, uma série de 
greves, rebeliões e levantes po-
pulares surgiram em todo o 
mundo como resposta ao endu-
recimento das políticas de aus-
teridade acionadas pelos Estados 
para conter os efeitos da crise 
econômica. Esses processos tem 
como principal modalidade a “in-
surgência urbana”, protestos que 
ocorrem fora dos espaços e for-
matos permitidos pelos governo.

A sofisticação das estratégias 
de controle de multidões tem sido 
o tom do tratamento dado aos 

conflitos e manifestações em todo 
o mundo. A gestão dos distúrbios 
requer o fortalecimento dos apa-
ratos de contenção e repressão, a 
criação de dispositivos legais de 
“exceção”, o monitoramento de 
ativistas, infiltrações em reuniões 
e marchas, proibição de participa-
ção em atividades políticas, deten-
ções preventivas, etc. O controle 
social sobre os dissidentes passa 
a ocorrer não apenas durante os 
protestos, mas também entre eles, 
em antecipação. Essas estratégias 
impõem uma atmosfera de terror 
ao ativismo. O objetivo é limitar 
as formas, o conteúdo, os locais e 
períodos das manifestações para 
anular sua potência antissistêmi-
ca. Essa gestão militarizada do 
conflito social se baseia na cha-
mada “guerra ao terrorismo” que 
se desdobra localmente na “guer-
ra contra a insurgência urbana”. 

No Brasil, a guerra (não aber-
tamente) declarada contra movi-
mentos insurgentes se torna mais 
explícita no contexto dos protes-
tos de 2013/2014, quando se in-
tensificaram os enfrentamentos 
entre manifestantes e forças po-
liciais. Desde aquele momento, a 
desobediência civil e a ação direta 
voltaram a ser um grande preo-
cupação para a ordem burguesa. 
Desde então, ocorreram casos de 
invasões de sedes de organizações 
anarquistas, casas de militan-
tes, grampos e apreensões para 
intimidar a militância libertária.

Os anarquistas são alvo priori-
tários desta guerra, por cultivarem 
a tradição de não se submeter ao 
modelo de atuação previsto pelo 
Estado e adotado pela esquerda 
reformista. Além de enfraquecer 
a capacidade de ruptura da clas-
se trabalhadora com sua linha de 

reivindicação contida e colabora-
tiva, o reformismo muitas vezes 
atua como cúmplice da repres-
são, seja engrossando o discurso 
contra-insurgente ou delatando e 
punindo diretamente os manifes-
tantes combativos que não aca-
tam a “unidade” da passividade.

Mesmo sob a mira da bur-
guesia, nossa tarefa é organi-
zar o povo como exército insur-
gente, capaz de vencer a guerra 
ao terror e a guerra de classes. 
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As classes burguesas utilizam-se princi-
palmente das forças de repressão do Estado 
e de diversos instrumentos, paramilitares, 
milícias, grupos de extermínio, pistolei-
ros, facções criminosas, e técnicas de vio-
lência, chacinas, massacres, genocídio, fe-
minicídio, para a garantir a perpetuação 
das relações de dominação e exploração.

 Recorrentemente, as interpretações 
reformistas e social-democratas concentram 
suas explicações da dominação de classe na 
sua dimensão simbólica, ou seja, na hegemo-
nia ideológica da burguesia, de um lado, e pela 
alienação das classes trabalhadoras, por outro 
lado. Entretanto, negligenciam a violência como 
fator determinante da dominação de classe.

 A abordagem bakuninista, ao contrá-
rio, considera a violência de classe um ins-
trumento determinante da dominação e ex-
ploração capitalista. A violência constante a 
que é submetida o proletariado impõe o ter-
ror diário, com o objetivo de mostrar que as 
classes dominantes têm o poder sobre a vida 
e a morte de trabalhadores e trabalhadoras.

 Na última década o aparelho jurídico-
-repressivo do Estado brasileiro foi incre-
mentado. Desde a criação da Força Nacional, 
2004, número de presos dobrou. Só no perío-
do dos governos do PT (Lula e Dilma) tivemos 
a  promulgação da Lei de Drogas de 2006, a 
Lei de Organização Criminosa de 2013, a Lei 
Antiterrorismo de 2016 e da edição da Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO), que desde 
2007 vem sendo utilizada para a militarização 
das favelas e periferias do Rio de Janeiro e 
para a repressão durante os megaeventos.

 O resultado dessa ampliação do apa-
relho jurídico-repressivo é o aumento do ge-
nocídio e do encarceramento do povo negro e 
pobre. Entre 2001 e 2015 ocorreram 786.870 
assassinatos, sendo que 550.809, ou 70% das 
vítimas, foram jovens negros mortos por arma 
de fogo. Em 2016 as forças de repressão ma-
taram 4.224 pessoas, um aumento de 25,8% 
em relação a 2015. 76,2% das vítimas das 
ações policiais em 2016 eram jovens e negras.

 O encarceramento também cres-
ceu significativamente. Em 2005, a po-
pulação carcerária do Brasil era de 361,4 
mil pessoas, em 2016 é de 726,7, sen-
do que 64% dos presos são negros.

Violência urbana: o genocí-
dio da juventude negra  

No Rio de Janeiro, utilizado como para-
digma das políticas de repressão e exter-
mínio, foram 6.731 pessoas assassinados 
em 2017, sendo que 1.124 foram vítimas 
das forças de repressão do Estado. Entre 
as vítimas dessa política de extermínio es-
tavam onze crianças, entre elas a jovem 
Maria Eduarda, de 13 anos, assassinada 
pela PM enquanto estava pátio de sua es-
cola na favela de Acari, o jovem Eduar-
do Henrique, de 10 anos, cujo irmão de 
17 anos também foi uma das vítimas do 
genocídio do povo negro, foi morto com 
um tiro de fuzil no Morro do Juramento.

 A saída para o aumento da violência 
urbana, ou pela menos de sua sensação, 
tem sido desde sempre a intervenção mi-
litar. Desde da conferência da ONU sobre 
meio ambiente, a Rio-92, até as missões de 
Garantia da Lei e da Ordem (conhecidas pela 
sigla GLO), regulamentadas por uma lei de 
1999 e por um decreto de 2001, multiplica-
ram-se na “Cidade Maravilhosa” e em outros 
municípios da Região Metropolitana. Nos úl-
timos dez anos o governo federal, coman-
dado pelo PT organizou ao menos 13 opera-
ções das Forças Armadas no estado do Rio. 

 A violência no rio tem provoca-
do o extermínio do povo negro, prin-
cipalmente de sua juventude mascu-
lina. O aumento da militarização tem 
afetado sobretudo os trabalhadores de 
favela e periferias, bem como provo-
cado o encarceramento em massa da 
juventude negra. Nos meses de Janeiro 
de 2018 explodiu o número de assas-
sinatos cometidos pela PM. Aumen-
to de 57,1% em relação a janeiro de 
2017 (98 em 2017 – 154 em 2018). 
A análise das séries históricas de cri-
mes contra a vida tampouco permite 
falar em situação excepcional. Embora 
o índice de “letalidade violenta” (cate-
goria que abrange as ocorrências de 
homicídio doloso, mortes decorrentes 
de intervenção policial, latrocínio e le-
são corporal seguida de morte) este-
ja em ascensão desde 2015, ele é o 
mesmo do fim dos anos 2000, tanto 
no estado quanto na capital. A taxa de 
32,5 mortes violentas por 100 mil ha-
bitantes na cidade do Rio é menos da 
metade da registrada em meados da 
década de 1990. No estado, o cenário é 
muito parecido. Mantendo ainda assim 
um alto número de assassinatos, fun-
damentalmente contra jovens negros.

 Além disso, o Rio de Janeiro é o 

décimo estado com maior taxa de mortes 
violentas do País, como atesta o ranking do 
Fórum Brasileiro, com dados de 2016. Ou 
seja, outros nove estados possuem índices 
mais elevados de crimes contra a vida, a 
exemplo de Sergipe, Rio Grande do Norte 
e Alagoas, líderes incontestes da listagem 

O genocídio vitimiza inclusive aqueles 
que ainda nem nasceram, como foi nos ca-
sos de  Arthur que, na Favela do Lixão em 
Duque de Caxias, foi atingido por um tiro 
ainda no útero de sua mãe, e Lorena, que 
não resistiu depois que sua mãe grávida, 
Karolayne de Almeida, foi atingida que por 
três tiros de fuzil disparados por um solda-
do da PM na Favela do Alemão. Karolayne, 
que tinha 19 anos, também não resistiu 
aos ferimentos e morreu no início de 2018.

 Em São Paulo a queda do número 
de homídios em 2017, com 713 assas-
sinatos, contra 844  em 2016, contrasta 
com o aumento das mortes causadas pe-
las polícias militar e civil. Foram 687 víti-
mas das forças de repressão, o índice é o 
maior registrado em 15 anos. O estado tam-
bém sofreu com a multiplicação das chaci-

nas, foram 10 e vitimaram 39 pessoas.

Na região Nordeste foi a que apresen-
tou as maiores taxas de assassinatos Sua 
taxa média em 2014, de 32,8 assassina-
tos por 100 mil habitantes, fica bem acima 
dataxa da região que vem imediatamen-
te a seguir, Centro-Oeste, com 26,0. As 
taxas do Nordeste, no ano de 2014, são 
puxadas para cima por Alagoas (56,1) e 
também pelo Ceará, Sergipe e Rio Grande 
do Norte, com taxas em torno de 40 as-
sassinatos por 100 mil, na região Centro 
Oeste destaca-se Goiás, cuja taxa excede 
os 30 homicídios por 100 mil habitantes.  
Fato significativo é que a maior parte dos 
estados do Nordeste apresentarem ele-
vados índices  de crescimento na déca-
da 2004/2014. Em todo o nordeste no 
ano de 2014 foram 18 mil assassinatos. 

Violência no campo  

Segundo relatório da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), o número de as-
sassinatos no campo vem aumentando, 
chegando a 50 mortes em 2015 e 61 em 
2016. O Norte e o Nordeste são campe-
ões de ocorrências (67%), onde a região 
Bico do Papagaio (PA, MA e TO) é marcada 
como a mais violenta no campo brasileiro.

Entre os agentes sociais envolvidos 
em conflitos notificados, os camponeses 
posseiros (posseiros, seringueiros, ribeiri-
nhos, pescadores etc.) destacam-se com 
33,2% das ocorrências, seguido dos cam-
poneses sem terra (28%), camponeses 
assentados/proprietários (14,3%), indí-
genas (13,1%) e quilombolas (10,1%). 
Já os protagonistas da violência são em 
grande medida os fazendeiros, empre-
sários e grileiros (74% dos casos), se-
guidos de mineradoras, madeireiras, hi-
drelétricas e o Estado (26% dos casos).

Somente em 2017 ocorreram três mas-
sacres no campo, um em Gamela (MA) con-
tra povos indígenas, o massacre dos sem 
terra em Colniza (MT) e a chacina contra 
posseiros em Pau d’arco (PA), urgindo falar 
sobre a desigualdade no campo. Além do 
massacre no Vale do Javari (AM), em se-
tembro, por grileiros ilegais. Para contribuir 
para o acompanhamento da situação no 
campo, a CPT lançou uma página de internet 
para que se visualizem os massacres deri-
vados de conflitos agrários de 1985 a 2017.

Dos dez trabalhadores rurais abatidos a 
tiros em 24 de maio, em um acampamento 
às margens da Fazenda Santa Lúcia, sete 
eram parentes: o ex-marido, pai de seus 
filhos, quatro sobrinhos, uma cunhada, 
um cunhado. A despeito da tragédia, a 

Violência e Dominação de Classe: crise 
social nos marcos do Estado Burguês.

Taxa de Homicidios na Região Nordeste
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O avanço do capitalismo 
ultramonopolista, que nos 
anos 1990 tinha assumido 
uma forma quase que 
exclusivamente financeira, nos 
anos 2000 passou por outra 
transformação: a ascensão do 
neoextrativismo, principalmente 
na periferia e semi-periferia, 
como no caso do América Latina.  

Esse cap i ta l i smo 
ultramonopolista também 
é marcado pelo avanço do 
militarismo e  do Estado penal-
policial com uma imensa massa 
de trabalhadores disponível nos 
presídios para trabalhar para as 
facções criminosas. Do outro 
lado um contínuo processo de 
retirada de direitos trabalhistas e 
sociais conquistados em décadas 
anteriores.  Em países periféricos 
como o Brasil, a retirada de 
direitos atinge uma parcela de 
trabalhadoras e trabalhadores 
que por um momento ficaram 
protegidos, mas que começa a 
ser atingida pelas reformas. Os 
ataques aos direitos trabalhistas 
e sociais se dão de maneira 
internacional, como política de 
aumentar a competitividade 
econômica dentro do sistema de 
estado capitalistas e favorecer 
com isso as grandes corporações. 
Nesse sentido, tem se ampliado 
um conjunto de trabalhadoras 
e trabalhadores desqualificados 
que se juntam a uma gama de 
trabalhadores qualificados em 
péssimas condições de trabalho, 
com situações de vida e trabalho 
cada vez mais precária. Além 
disso, tem se produzido uma 
quantidade de empregos 
para simplesmente manter 
a roda de consumo global.

  A desigualdade tem se 
mantido e reproduzido, uma 
vez que não são revertidos 
as condições e situações 
de vida de milhares de 
trabalhadoras e trabalhadores 

jogados a própria sorte. Esse 
processo de acumulação de 
capital vem aumentando a 
desigualdade de maneira 
global, sendo as trabalhadoras 
e trabalhadoras aquelas que 
permanecem na pobreza e 
miséria, principalmente as 
mulheres negras. No caso do 
Brasil a situação se agrava 
na medida em temos uma 
das maiores desigualdades 
sociais do mundo, com uma 
massa de trabalhadoras e 
trabalhadores que já trabalham 
na informalidade e vivem em 
condições precárias (falta de 
saúde, educação, transporte 
público e saneamento básico, 
presença da violência), que tende 
a se agravar no próximo período. 

 Em termos de renda, 
não houve alterações na 
sua apropriação durante dos 
governos petistas. O aumento 
do salário mínimo, bem como 
o aumento real de outras 
categorias, e os programas tipo 
bolsa família não reverteram a 
apropriação da renda nacional 
pela burguesia, seja ela de 
origem nacional ou internacional. 
Essa tendência acompanhou 
a padrão internacional. De 
toda a riqueza produzida pelas 
trabalhadoras e trabalhadores 
no ano passado, 82% foram 
parar nas mãos do 1% que está 
no topo, enquanto os 50%mais 
pobres não viram nada.

 Enquanto isso, os 
bilionários viram suas fortunas 
aumentarem em US$ 762 
bilhões em um ano. Por outro 
lado o capitalismo se utiliza do 
trabalho doméstico não pago 
das mulheres para continuar a 
reproduzir a força de trabalho. 
Segundo dados divulgados 
pela Oxfam se calculam em 
torno de US$ 10 trilhões de 
doláres em cuidados não 
remunerados para sustentar 

a economia global. O próprio 
banco Credit Suisse  divulga 
recente estuda onde indica que 
42 pessoas detêm a mesma 
riqueza que os 3,7bilhões de 
pessoas na base da  pirâmide 
da distribuição de renda. O 
Relatório de Desigualdade 
Mundial do próprio banco , 
que é também responsável 
por essa concentração, mostra 
que o 1% mais rico capturou 
27% do crescimento da renda 
global entre 1980 e 2016. 
Enquanto isso, os 50% mais 
pobres ficaram com ametade 
disso, ou seja, com  13%. Para 
alguém enquadrado nos 10% 
mais pobres, a renda anual 
média aumentou menos de 
US$ em um quarto  de século. 
Quase 43% dos trabalhadores 
jovens de todo o mundo 
ainda estão desempregado 
ou trabalham mas continuam 
vivendo em situaçãode pobreza

 Além dessa produção 
constante de desigualdade, 
temos a sua reprodução. 
Aproximadamente um terço 
das fortunas bilionárias pode 
ser atribuído a heranças. Nos 
próximos 20 anos, 500 das 
pessoas mais ricas do mundo 
deixarão US$ 2,4 trilhões 
para os seus herdeiros -uma 
soma maior do que o PIB da 
Índia, país com ,3 bilhão de 
habitantes.  Por outro lado, no 
sistema interestatal capitalista 
mantém os  monopólios que  
alimentam retornos excessivos  
aos proprietários e acionistas à 
custa do restante da economia. 

 Assim, os burgueses 
e seus aliados estatais têm 
cada vez mais oligopolizado a 
economia global e aprofundado 
as políticas de privatizações, 
inclusive e prioritariamente 
de recursos naturais, saindo 
o monopólio estatal para 
monopólio privado. Além 

disso, uma série de mecanismo 
de corrupção nas compras e 
contratos públicos, como no caso 
da terceirização dos serviços 
públicos, bem como isenções 
fiscais, como no caso das 
montadoras no Brasil, transferem 
diretamente recursos do Estado 
para os as empresas privadas. 

 Dessa maneira temos um 
sistema global que favorece a 
manutenção da desigualdade e do 
poder político. Enquanto milhões 
de trabalhadores continuam 
a receber baixos salários, e 
os retornos para acionistas e 
altos executivos dispararam. 
Em pouco mais de um dia de 
trabalho, o diretor executivo de 
uma empresa  americana  ganha 
o mesmo que um trabalhador 
médio ganha em todo um ano. 
Além disso, os homens brancos 
são sempre os mais bem pagos. 

 Em média, são necessários 
somente um pouco mais de quatro 
dias para o diretor executivo de 
uma das cinco maiores empresas 
do setor de vestuário ganhar o 
mesmo que uma trabalhadora 
comum de Bangladesh levaria 
uma vida inteira para ganhar. 
As fortunas dos mais ricos são 
alimentadas pela evasão fiscal  
– praticada por indivíduos ricos 
e pelas empresas das quais 
são titulares ou acionistas. 

A classe dominante, cada vez 
mais global e interconectada, 
além de aumentar a exploração 
e criar mecanismo financeiros 
para autovalorização da riqueza, 
também construiu uma rede 
global de paraísos fiscais, como 
revelado nos chamados Panamá 
e Paradise Papers, onde  estão 
escondendo pelo menos US$ 7,6 
trilhões das autoridades fiscais

 Enquanto isso, a 
desigualdade mundial só 
aumenta. Mais de 500 milhões 
de jovens sobrevivem com 

Estado e Capitalismo Ultramonopolista

agricultora decidiu unir-se novamen-
te ao grupo que reivindica a área de 
5.694 hectares para a reforma agrária. 
“A morte deles não será em vão. Vou 
lutar até o fim pela terra e por Jus-
tiça, até para que outros acampados 
não passem pelo mesmo sofrimento.”

Com a matança, Pau D’Arco tor-
nou-se palco do maior massacre cam-
pesino desde Eldorado do Carajás, 
em 1996, quando 19 agricultores fo-
ram assassinados. Vinte e um anos 
depois e 228 quilômetros mais ao 
sul, a barbárie volta a ser encenada 
pelo braço armado do Estado. O re-
cente morticínio é resultado de uma 
operação que mobilizou 29 policiais, 

agentes civis e militares, entre eles dois 
delegados e um tenente-coronel da PM.

Atualmente, de cada 100 pessoas as-
sassinadas no Brasil, 71 são negras. De 
acordo com informações, do Atlas, os 
negros possuem chances 23,5% maio-
res de serem assassinados em relação 
a brasileiros de outras raças, já descon-
tado o efeito da idade, escolaridade, do 
sexo, estado civil e bairro de residência.

Outro dado revela a persistência da 
relação entre o recorte racial e a violên-
cia no Brasil. Enquanto a mortalidade de 
não-negras (brancas, amarelas e indíge-
nas) caiu 7,4% entre 2005 e 2015, entre 
as mulheres negras o índice subiu 22%.

Violência contra a mulher 
Em 2015, cerca de 385 mulheres foram 

assassinadas por dia. A porcentagem de 
homicídio de mulheres cresceu 7,5% en-
tre 2005 e 2015, em todo o País. O mapa 
da violência também aponta um aumento 
de 54% em dez anos no número de ho-
micídios de mulheres negras,  passando 
de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013. 
No mesmo período, a quantidade anual de 
homicídios de mulheres branca caiu 9,8%, 
saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 
2013.  No Brasil, 55,3% desses crimes  
foram cometidos no ambiente doméstico 
e 33,2% dos homicidas eram parceiros 
ou ex-parceiros  das vítimas, com base 
em dados de 2013 do Ministério da Saú-
de. O país tem uma taxa de 4,8  homicí-
dios por cada 100 mil mulheres, a quinta 
maior do mundo, conforme dados da OMS 
que  avaliaram um grupo de 83 países

 As regiões de Roraima, Goiás e Mato 
Grosso lideram a lista de estados com 
maiores taxas de homicídios de mulheres. 
Já São Paulo, Santa Catarina e Distrito 
Federal, ostentam as menores taxas. No 
Maranhão, houve um aumento de 124% 
na taxa de feminicídios. As taxas de vio-
lência psicológica, moral e sexual só au-
mentam, ou são cada vez mais relatadas. 
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menos de US$ 2 por dia. 
Quatro milhões de pessoas em 
situação de trabalho escravo 
são  crianças. De acordo com as 
estimativas mais recentes, há 
mais de 150 milhões de crianças 
de 5 a 17 anos envolvidas em 
alguma forma de trabalho 
infantil, quase uma em cada 10.

 No caso brasileiro, 
temos ainda um processo 
de achatamento salarial em 
comparação com outros países 
como a China. Entre todos 

setores, a média de salários 
chineses saltou de US$ 1,5 por 
hora para US$ 3,3 por hora entre 
2005 e 2015. No mesmo período, 
os salários brasileiros caíram de 
US$ 3,4 para para US$ 3. Na média 
industrial, a situação é ainda 
mais complicada. Por aqui o que 
era US$ 2,9 em 2005, se tornou 
US$ 2,7 em 2015. No mesmo 
período, os chineses viram seus 
salários crescerem de US$ 1,2 
para para US$ 3,6, ou 70% da 
média salarial de um português.  

 Assim, o capitalismo tem 
aumentando a exploração do 
trabalho e aumento o poder 
estatal, encarcerando milhares 
de trabalhadoras e trabalhadores 
e executando outras milhares, 
provocando destruição ecológica 
em nome da acumulação de 
capital, que se destina aos 10% 
mais ricos e, em particular, para 
o 1% superior. Esta renda nas 
mãos dos mais ricos, a partir de 
certo nível, já não tem como se 
transformar em consumo, e passa 

O CAMINHO SE FAZ AO ANDAR...MAS O DESTINO NÃO: 
A CONTRIBUIÇÃO DA UNIPA AO ANARQUISMO E SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO NO BRASIL

Em 2003 a UNIPA se lançou como 
organização revolucionária. Naquele 
ano rompíamos com o processo de 
construção representado pela Coor-
denação Anarquista Latinoamerica-
na/CALA (liderada pela FAU)  e com 
o Fórum do Anarquismo Organizado 
(FAO). Nessa ruptura apontávamos 
que o projeto da CALA/FAO estava 
fadado á marginalidade, teórica e 
de massas. Apontamos que o baku-
ninismo deveria ser adotado como 
teoria e programa revolucionários. 
Apontamos a necessidade de uma 
autocrítica histórica, reconhecen-
do a degeneração do “movimento 
anarquista” e sindicalista, sua cri-
se e declínio. Apontamos que um 
tema era inescapável: a capitula-
ção da CNT-FAI, a maior experien-
cia de organização anarquista de 
massas, na guerra civil espanhola. 
Que essa autocrítica era também 
uma forma de construir uma linha 
de massas para os novos tempos. 

Sofremos por isso diversos 
ataques. Fomos acusados de estar 
“inventando” o bakuninismo; de 
sermos sectários por fazer críticas 
ao santo “movimento anarquista”; 
fomos acusados sucessivamente 
sermos um grupo de intelectuais, 
depois de não sermos intelectuais, 
de não termos atuação de massas, 
depois de apenas atuar nos “sindi-
catos” e não nas “favelas”, por fim 
fomos acusados de querer ser os 
anarquistas verdadeiros e por isso 
fomos acusados de não sermos anar-
quistas, mas sim “bolcheviques”. 

e assumindo as acusações do marxis-
mo de que o mesmo não tinha um 
pensamento revolucionário próprio. 

Sobre o sindicalismo revolucionário. 

A UNIPA deu uma grande contri-
buição também as lutas e organização 
dos trabalhadores. Na prática, fomos 
o setor dentro da CONLUTAS que fez 
uma oposição de esquerda entre 2005-
2010, denunciando a burocratização e 
política oportunista do PSTU. Monta-
mos diversos blocos nos Congressos, 
denunciamos a integração no sindica-
lismo de Estado. Impulsionamos, em 
2010 dentro do Congresso de liquida-
ção da Conlutas a criação do Fórum de 
Oposições pela Base, que se tornaria 
em 2013, no I Enopes, uma proposta 
de organização sindicalista revolucio-
nária. Fomos nós que levamos para 
o movimento sindical as palavras de 
ação direta e greve geral entre 2013 
e 2014, a partir das greves de pro-
fessores e profissionais da educação, 
e estas palavras de ordem ganharam 
a boca das massas a partir de 2015. 

Dentro das lutas das categorias, 
promovemos a solidariedade de clas-
ses e conseguimos contra as direções 
sindicais fazer com que vários sindica-
tos tivessem de participar em alguma 
medida de lutas do período de 2013-
2014, especialmente do “Não vai ter 
copa”, e da solidariedade a resistência 
da Aldeia Maracanã, da Favela da Te-
lerj e várias outras. Fomos nós que 
apontamos a necessidade de cons-
truir o sindicalismo revolucionário 
como alternativa de massas no Bra-

Queremos aqui recuperar os 
dez anos de história da contri-
buição anarquista as lutas dos 
oprimidos e dos trabalhado-
res do Brasil. Também a nossa 
contribuição teórica inovadora. 

Sobre a teoria anarquista. 

Em 2003, quando lançamos a 
palavra de ordem do bakuninismo, 
Bakunin estava ainda na margina-
lidade da pesquisa histórica. Pouca 
documentação existia disponível no 
Brasil. Mas a história fez com que 
nesse período a obra de Bakunin, e 
as pesquisas sobre o mesmo, fos-
sem redescobertas. Assim, em vá-
rios países do mundo surgiram pes-
quisas que confirmavam as nossas 
principais teses. A principal delas 
era a contibuicao central da organi-
zação anarquista para o desenvol-
vimento do sindicalismo em todo 
mundo. Assim, longe de ser uma 
“novidade” histórica, a relação dia-
lética entre organização anarquista 
e organização de massas era o ponto 
de partida da história do anarquis-
mo. Isso possibilitou uma reescrita 
da história do anarquismo, mos-
trando que o mito do “movimento” 
anarquista como síntese de corren-
tes (individualismo, comunismo e 
anarcosindicalismo) era uma inven-
ção que deveria ser combatida. O 
bakuninismo foi reconhecido como 
fenômeno histórico e como teoria, 
ao contrário do que o “movimento 
anarquista” afirmava, tentando co-
locar Bakunin numa posição menor, 

sil, proposta abraçada por valorosos 
e sinceros companheiros de diferen-
tes concepções políticas e ideológicas.

A história agora nos brinda com 
uma oportunidade. Cruzando essas 
duas contribuições, há agora em cur-
so um processo de autocrítica inter-
nacional liderado por setores da CNT 
espanhola. Eles estão propondo uma 
ruptura com a linha revisionista que 
dominou a CNT entre 1986 e 2010 e 
apontam para a necessidade de ques-
tionar a capitulação histórica durante 
a guerra civil espanhola, e com isso 
apontam para a necessidade de re-
construção internacional do sindicalis-
mo revolucionário. Esse processo ape-
nas mostra a importância das decisões 
e orientações assumidas pela UNIPA. 
Hoje podemos com orgulho no Brasil 
ter uma contribuição teórica e práti-
ca para esse processo internacional. 

Mas reconhecer isso não é uma 
forma de arrogância e autoelogio. E 
reconhecer que esses avanços foram 
resultados de um estado de espíri-
to de entrega revolucionária á cau-
sa e de um método correto de orga-
nização. E é com o mesmo estado 
de espirito revolucionário e método 
de construção que nos lançamos ao 
próximo período. Com a certeza que 
o caminho se faz ao andar, mas que 
os objetivos e o destino são traçados 
coletivamente antes da caminhada.

a ser aplicada em diversos produtos 
financeiros, cuja rentabilidade 
está na ordem de 5% para 
aplicações médias, subindo para 
10% para aplicações de grande 
vulto com gestores financeiros 
profissionais. Temos o Estado 
como grande concentrador de 
poder e parceiro fundamental para 
manutenção das desigualdades 
sociais e da acumulução de 
capital que se concentra nas 
maos da burguesia e ao mesmo 
tempo provoca uma grave crise 
social, ecológica e econômica. 


