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Em julho de 2022 a Revolução de Rojava 
completa 10 anos e se mantém como um 
farol de esperança para os povos do mundo 
na luta contra o capitalismo e o patriarcado 
e uma esperança de organização política e 
social anti-estatal.  

A revolução mostra na prática que uma 
sociedade coletivista e verdadeiramente de-
mocrática, ecológica, antipatriarcal e frater-
na é possível. A revolução derrotou o Estado 
Islâmico (ISIS) e tem mantido a Revolução 
diante dos ataques da OTAN, em particu-
lar da Turquia sobre a região. As forças do 
neootamanismo de Erdogan tentam recriar 
o império turco otomano avançar sobre 
área da União das Comunidades do Curdis-
tão (KCK).  

No ano de 2021 o Estado turco lançou di-
versas operações militares com objetivo de 
capturar: 1) regiões do Sul do Curdistão, no 
Iraque e 2) Rovaja, no norte da Síria. Além 
disso lançou uma série de ataques con-
tra os curdos e o PKK nas montanhas no 
norte Curdistão, na Turquia. Além disso, 
é o Estado turco que desde sempre se 
aliou aos jihadistas contra a revolução. 
Em 2018, eles invadiram e ocuparam a 

ROJAVA: 10 Anos da Revolução
região de maioria curda de Afrin, e desde 
2019 tem atacado outras áreas do norte da 
Síria, com a morte de centenas de vítimas 
civis e a aumento da migração.    

A revolução no norte e leste da Síria é 
fundamentalmente uma revolução pela 
liberdade das mulheres, pela destruição 
do patriarcado e do capitalismo e pela for-
mação de autogovernos das comunidades. 
As Unidades de Proteção da Mulher (YPJ) e 
Unidades de Proteção do Povo (YPG) bem 
como as outras forças de auto-defesa são 
uma inspiração para todos os povos e deve 
servir de exemplo defesa dos povos e polí-
ticas revolucionárias. Portanto, tem servido 
com inspiração e alternativa ao sistema in-
terestatal capitalista que tem criado guer-
ras, fome, peste e prisão. Ao contrário disso 
Rojava oferece paz, pão, saúde e liberdade. 

É fundamental estabe-
lecer alianças de soli-

dariedade com a revolução de Rojava e es-
palhar as luzes da região para outros cantos 
do mundo de forma que o apoio a revolução 
não seja apenas uma construção idealista. 
Importante destacar que militantes e ati-
vistas diáspora Curda são perseguidas e ba-
nidas dos ditos países democráticos da Eu-
ropa e quando não são assassinadas, como 
aconteceu em Paris, em 2013, com Sakine 
Cansiz, uma das fundadoras do PKK; Fidan 
Dogan, presidente do Centro de Informação 
Curda em Paris e Leyla Soylemez.

Pelo fim imediato da agressão militar 
turca contra o Curdistão do Sul!  

Pela  retirada de todas as forças turcas 
e combatentes jihadistas apoiados pela 

Turquia! 

Liberdade para Abdullah Ocalan!!  

Viva a Revolução de 
Rojava!



Não há mais condições de tratar 
essa violência por meio exclusiva-
mente da exigência às autoridades 
de Justiça, denúncia na mídia hegemôni-
ca, cartas de solidariedade e “hashtags” 
nas redes sociais virtuais. O método 
de exigência-e-denúncia não tem 
ajudado a construir uma verdadei-
ra paz aos povos, mas contribuído 
para sua vulnerabilidade. Esse método 
está esgotado. Há urgência em iniciar a sua 
superação. Acreditamos que isso passa por 
a) levar a sério o debate sobre a autodefesa 
dos movimentos e comunidades do campo. E 
quando falamos nisso, não estamos nos res-
tringindo apenas à esfera jurídica, que graças 
ao trabalho de advogados populares recupe-
ra algo dos direitos dos povos; b) esse debate 
precisa estimular organizações políticas, sin-
dicatos, movimentos e comunidades rurais 
para a criação de mecanismos concretos que 
possam barrar a violência e o desrespeito aos 
direitos do povo. 

Contudo, existem obstáculos objetivos e 
subjetivos para ser dado esse passo necessá-
rio. Os mais importantes são: a) há resistência 
ideológica para debater a autodefesa por par-
te de direções e políticos associados à sindi-
catos e movimentos, ainda que a realidade o 
exija e a base o faça em momentos de avan-

No Brasil, latifundiários e empresários 
do agronegócio trataram historicamente a 
questão agrária (propriedade, uso e controle 
da terra) como uma espécie de luta armada 
contra camponeses, indígenas, quilombolas e 
demais povos e comunidades tradicionais do 
interior do Brasil. A mando da fração agrária 
do capital, polícias e paramilitares executam 
aqueles que resistem à expropriação e a hu-
milhação no campo. Os órgãos de Justiça do 
Estado não investigam seriamente os assas-
sinatos e as chacinas. Eles, no máximo, cri-
minalizam um ou outro dos executores, en-
quanto os mandantes não são investigados e 
se sentem com permissão estatal para matar. 

Do segundo semestre do ano passado até 
fevereiro deste ano, ocorreram assassinatos 
em áreas de conflito do Norte e Nordeste do 
Brasil. Entre 21 de julho de 2021 a 8 de janeiro 
de 2022, foram quatro assassinatos de qui-
lombolas em Arari e Penalva, áreas de conflito 
agrário no Maranhão, estado governado por 
Flávio Dino/PSB. Em 10 de fevereiro de 2022, 
uma criança de 9 anos, filho de liderança rural, 
foi assassinada no Engenho Roncadorzinho, 
em Barreiras, no Sul de Pernambuco, estado 
governado por Paulo Câmara/PSB. Sete dias 
depois, foram assassinados Ilma dos Santos, 
liderança da Liga dos Camponeses Pobres, e 
seu marido no distrito de Abuña, Roraima, es-
tado governado por Antonio Denarium/PP. Es-
sas são as vítimas mais recentes de uma lon-
ga história de massacre dos povos do campo.

O poder econômico e político de fazendei-
ros e empresas, a ação dos órgãos de Justiça, 
das polícias e paramilitares criam as condi-
ções para que os povos estejam continuamen-
te vulneráveis à violência e ao desrespeito de 
seus direitos conquistados. Os assassinatos 
revelam como a Justiça do Estado tem falha-
do miseravelmente em defender as comuni-
dades rurais. É preciso reverter essa situação 
e construir as condições para que os povos 
vivam em paz e com dignidade. Isso passa, 
necessariamente, por impor limites à fazen-
deiros e empresas do agronegócio, polícias e 
paramilitares do agroterrorismo. 

çada violência; b) falta uma in-
fraestrutura e logística disponíveis 

para a autodefesa, ainda que experi-
ências exitosas no passado e no presente  

tenham ocorrido. Esses obstáculos são refor-
çados pela c) constante criminalização dos 
povos pela mídia hegemônica, Justiça estatal, 
governos e partidos políticos, indispondo os 
movimentos a realização desse debate e d) 
pela hegemonia do modelo social-democra-
ta no modo de fazer política nos movimentos 
do campo. Frente ao avanço do agroterroris-
mo dos latifundiários e do esgotamento do 
modelo de exigência-e-denúncia da política 
social-democrata, está colocado para os po-
vos e comunidades do campo a possibilida-
de histórica de pensar e agir a partir de uma 
perspectiva de autodefesa física e não apenas 
jurídica. Iniciar esse debate e desenvolvê-lo 
não é fácil, mas é urgente e pode contribuir 
para no futuro poupar vidas.

Avanço do agroterrorismo, 
esgotamento do modelo de 
exigência-e-denúncia e a urgência 
da autodefesa popular

Assassinatos no campo:



A conhecida violência policial inflama a cri-
se social no Brasil de 2022. A classe trabalha-
dora é a principal vítima da ação violenta das 
polícias, portanto, seu programa de emanci-
pação social deve prever a luta pela sua ex-
tinção do aparato policial devido às origens 
racistas e elitistas ligadas ao supremacismo 
branco. A situação ainda é mais dramática no 
campo e nas florestas. Semanalmente, cha-
cais das polícias e pistoleiros matam lideran-
ças camponesas que travam importante luta 
pela terra e soberania alimentar no interior do 
Brasil. Entretanto falaremos mais sobre a situ-
ação nas cidades.

O aumento de execuções injustificadas 
praticadas por policiais é uma faceta cruel da 
guerra racial patrocinada pelas classes domi-
nantes contra a classe trabalhadora, tendo 
como alvo preferencial a população negra, 
indígena e jovem. O cenário desastroso é sus-
tentado pelo racismo estatal que justifica o 
extermínio em larga escala dos setores mais 
pobres da classe trabalhadora brasileira. Isso 
impacta diretamente na parcela mais jovem 
da população, pois, recentes relatórios sobre 
a atividade policial, indicam que as forças 

Aumento da violência policial 
precisa ser repudiada pela 
autodefesa da classe trabalhadora

GUERRA RACIAL:

estatais matam uma pessoa a 
cada quatro horas em todo o país 
atingindo principalmente jovens 
negros.

O problema é de fundamental 
importância para classe traba-
lhadora cada vez mais vulnerá-
vel em seu bem-estar e compro-
metida na segurança dos bairros 
populares, conjuntos habitacio-
nais, comunidades e favelas. Sa-
ímos para trabalhar por longas 
jornadas e parcos salários, sem 
sabermos se iremos voltar. En-
quanto o massacre social obri-
ga milhões ao desemprego, a 
vida se torna bastante perigosa 
pelo aumento de homicídios, 
crimes e a atividade criminosa 
de policiais e de grupos arma-

dos clandestinos que oprimem cotidia-
namente moradores alheios aos rumos dos 
mentirosos xavecos por lei e ordem. Essa fa-
lácia facilmente é desfeita, pois sabe-se que o 
sistema de justiça criminal pune os pobres e 
protege os ricos.

Apesar disso, o terrorismo de Estado é uma 
realidade cotidiana e parece ter piorado sob 
o governo militar e miliciano de Bolsonaro/
Mourão. No dia 20 de fevereiro, em Brasilân-
dia (SP), um comerciante negro de 27 anos foi 
executado a sangue frio por uma composição 
da PM. Dias antes, o jovem Hiago Macedo, de 
21 anos, foi executado por um PM enquanto 
vendia balas na estação de barcas de Niterói 
(RJ). Não por acaso, o Rio de Janeiro é o esta-
do que mais mata negros. No Ceará, em feve-
reiro de 2021, a PM executou o jovem Wesley 
de Souza, de 17 anos, indicando que cada vez 
mais se mata mais cedo e livremente jovens 
negros e indígenas, pois são vidas que não 
causam comoção na racista justiça brasileira.

A desorganização da população mais pobre 
a torna refém da violência policial e da opres-
são do banditismo, forças auxiliares que nos 
deixam de joelhos, habilmente usadas para 
justificar o endurecimento do poder de esta-
do e a suspensão de direitos da classe traba-

lhadora. A autodefesa é o único caminho de 
classe para a liberdade e o bem-estar dos bair-
ros e comunidades, direito cerceado da classe 
trabalhadora brasileira, sujeita aos mandos 
e desmandos das forças policiais que atuam 
com truculência para pobres e leniência para 
com os ricos e abastados.

Assistimos e experimentamos em nossa 
própria pele o agravamento da guerra racial 
perpetrada pelas classes dominantes contra a 
classe trabalhadora pobre em todo o país. Nos 
últimos anos, em parte devido ao aprofunda-
mento da crise social e econômica no país, 
todas as apostas de governos de esquerda e 
direita foram usadas cinicamente na amplia-
ção da presença policial nas cidades, aprimo-
rando e equipando o aparato de repressão da 
segurança pública, com efeito secundário que 
resultou no aumento exponencial do encar-
ceramento nas prisões. Mais uma vez, opri-
mindo a população negra, suas famílias e co-
munidades. Se prende mais e melhor, dizem. 
Cada novo governo burguês e colaboracionis-
ta divulga programas policiais que enfraque-
cem os direitos operários de organização e de 
liberdade de expressão, tornando nossas ci-
dades mais vigiadas no vale-tudo da “guerra 
contra o crime”.

É preciso organizar comitês de autodefesa 
das comunidades para garantia do bem-estar 
e liberdade dos bairros e comunidades popu-
lares. A classe trabalhadora precisa usufruir 
dos meios necessários para impedir a violên-
cia estatal e capitalista, buscando organizar 
a justiça popular na busca por outros parâ-
metros que recusem a influência colonial e 
racista das instituições estatais. A maioria 
da população brasileira é negra e indígena, 
conhecendo intimamente o que é a violên-
cia policial e o descaso para levar justiça e 
verdade para os mortos pela ação racista da 
polícia. Não será exagero dizer que devemos 
nos espelhar nos melhores exemplos de or-
ganização de familiares de pessoas mortas 
pela polícia, em sua maioria compostas por 
mulheres negras, bem como fortalecer a luta 
pela abolição das polícias e prisões como de-
safio crucial no próximo período. 



O rompimento da barragem da Samar-
co em Mariana (MG) no dia 5 de novembro 
de 2015, tornou público o debate sobre de-
sastres ambientais no Brasil. Contudo, as 
palavras “desastre” ou “tragédia” são enga-
nosas. Utilizadas pela mídia hegemônica 
em suas manchetes, essas palavras têm 
o efeito de atribuir os eventos ao acaso e 
desresponsabilizar os envolvidos direta 
ou indiretamente no que, na verdade, são 
crimes ambientais com graves consequ-
ências humanas, particularmente para os 
trabalhadores e os pobres. Nesse sentido, 
é importante ler esses “desastres”, iden-
tificando suas causas para chegarmos até 
seus responsáveis. 

desastre natural ou crime socioambiental?
O rompimento da barragem da Samar-

co em Mariana no ano de 2015, resultou 
em 11 mortes, 700 desabrigados e mais de 
duas mil pessoas atingidas (Portal UFES). 
Foi causado pela mineração da empresa 
Vale, e não em decorrência do acúmulo de 
chuvas na barragem, como havia argumen-
tado a multinacional. Em 2018, ocorreram 
terremotos em quatro bairros de Maceió 
(AL), em seguida, eles começaram a afun-
dar. Isso atingiu a vida de 64 mil pessoas. 
As pesquisas do Serviço Geológico do Brasil 
apontaram como causa do afundamento 
do solo, a mineração da empresa Braskem, 
que por mais de quatro décadas, minerou 
sal-gema em 35 usinas (BBC Brasil). Assim 

como a Vale, a Braskem também negou 
envolvimento, mas depois aceitou o lau-
do que lhe responsabilizava. No dia 25 de 
janeiro de 2019, ocorreu o rompimento de 
outra barragem da empresa Vale, desta vez 
em Brumadinho (MG), resultando em 270 
mortes, 11 desaparecidos, mais de 106 mil 
afetados e 516 indenizações trabalhistas 
(ONG Conectas). 

Em 7 de dezembro de 2021, fortes chuvas 
atingiram a região Sul da Bahia, provocan-
do enchentes e resultando em 136 cidades 
atingidas, 77 mil desabrigados e 21 mortos 
(Brasil de Fato). Mesmo o Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres 

De Mariana a Petrópolis: 



Naturais tendo avisado com cinco dias de 
antecedência, o governador Rui Costa/PT 
optou por afirmar ser esse o maior desastre 
da história da Bahia, se utilizando da pa-
lavra “desastre” para fugir às suas respon-
sabilidades. No dia 15 de fevereiro de 2022, 
forte temporal caiu sobre Petrópolis (RJ), 
provocando deslizamentos e enchentes 
que resultou na morte de 120 pessoas, 116 
desaparecidos e 372 desabrigados (CNN, 
Jornal Estado de Minhas). O prefeito Bom-
tempo/PSB, o governador do Rio de Janeiro, 
Castro/PL, e o presidente Bolsonaro/PL ape-
nas reagiram à situação disponibilizando o 
básico de ajuda humanitária. 

Dos casos apresentados, podemos tirar 
as seguintes conclusões: a) os desastres, 
na verdade, são crimes ambientais com 
maiores consequências paras os trabalha-
dores, os pobres e o meio ambiente; b) a 
mineração por empresas capitalistas foi 
responsável por três dos crimes apresenta-
dos; c) os governos de direita ou esquerda 
se limitaram a reagir emergencialmente 

aos eventos e não preveni-los; d) governos 
e capitalistas atribuíram aos fenômenos da 
natureza, a causa dos crimes socioambien-
tais; e) se eximindo ou diminuindo suas 
responsabilidades; f) os eventos estão rela-
cionados às questões agrária e urbana. 

Pouca ou nenhuma fiscalização ambien-
tal e controle da especulação imobiliária 
abrem espaços de moradia e trabalho do 
povo para a acumulação de capital pelas 
frações agrárias e urbanas da burguesia 
interna e externa. A mineração em áreas 
urbanas ou rurais previamente ocupadas é 
um risco à vida da população. Na cidade, 
a especulação imobiliária cria uma cidade 
para os ricos e outra para os pobres. A dete-
rioração do poder de compra do salário-mí-
nimo e a falta de uma política de habitações 
públicas empurram a classe trabalhadora 
para áreas de risco. Isso expõe vidas aos 
efeitos de chuvas, deslizamentos de terra e 
enchentes, tornando-as vulneráveis. 

Perante esse quadro, coube ao povo or-
ganizar campanhas de solidariedade fren-
te aos crimes socioambientais de governos 
e capitalistas. Contudo, é preciso que essa 
solidariedade se estenda para além dos 
primeiros dias dos eventos. As “reparações” 
por meio de indenização ou aluguel social 
não são suficientes. Elas costumam atra-
sar ou ter o acesso dificultado em proces-
sos propositalmente burocratizados. Num 
contexto de mudança climática e acelera-
ção de eventos catastróficos, urge a) cobrar 
ativamente aos capitalistas e aos governos, 
reparações pelos danos causados à vida 
de trabalhadores e ao meio ambiente; b) 
pressionar o Estado pelo direito à moradia 
e mobilidade, por habitação pública e ren-
da básica; c) a partir dos movimentos so-
ciais, criar duráveis redes de solidariedade 
e apoio mútuo aos sobreviventes, adquirin-
do, assim, experiencia no gerenciamento 
de desastres e fomentando a autonomia 
frente à inoperância do Estado. 



Arte: Nando Motta - @desenhosdonando

Depois 
da Peste, 
a 
Guerra! 
Os povos do mundo ainda sofrem com os 
terríveis efeitos da peste – a pandemia da Co-
vid-19, que espalhou a morte, são mais de 6 
milhões de vítimas fatais em todo mundo, a 
miséria e a fome, enquanto uma nova amea-
ça avança: a guerra. 

No último dia 24 de fevereiro a Ucrânia foi 
invadida pelas tropas russas comandadas 
por Vladimir Putin, do partido ultraconser-
vador Rússia Unida. A geopolítica global vem 
passando por uma “Nova Guerra Fria” e por 
uma transição de potências hegemônicas 
no sistema-mundo insterestatal capitalista, 
com ascensão de um novo bloco imperialis-
ta, Moscou-Pequim, que rivaliza com o bloco 
EUA-UE-Inglaterra. A Ucrânia é hoje palco 
esse conflito interimperialista que opõe es-
ses blocos. O que vemos hoje é que o bloco 
sino-russo apresenta, em alguns momentos, 
uma política contra-hegemônica ao imperia-
lismo estadunidense e seus aliados europeus. 
Essa oposição é, na verdade, um conflito po-
lítico-militar entre dois blocos imperialistas 
que disputam a hegemonia no atual sistema-
-mundo interestatal.  

A expansão da OTAN no Leste Europeu e a 
construção da Rússia imperialista 

De um lado temos a expansão da OTAN (Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte) e da 
União Europeia (UE) incorporando países do 
Leste Europeu e as antigas repúblicas sovié-
ticas. Ocorreu uma verdadeira ofensiva polí-
tica, militar e econômica para integrar esses 
países bloco imperialista hegemônico, EUA-
-EU-Inglaterra e isolar a Rússia numa tentati-
va de impossibilitar a ascensão de um poder 
contra-hegemônico na Europa/Ásia. 

Por sua vez, Putin se dedicou em converter 
a Rússia numa potência imperialista dado o 

seu arsenal militar. Desde sua as-
censão no final dos anos 1990 vem 
implementado uma política ultra-
-nacionalista e conservadora em 
aliança com a própria Igreja Orto-
doxa Russa. Em 2002, Putin con-
solidou a Organização do Tratado 
de Segurança Coletiva (OTSC) com 
Cazaquistão, Bielorrússia, Armênia, 
Tajiquistão e Quirguistão. 

No plano econômico, se transfor-
mou em fornecer de petróleo e gás 
para Europa, o que desagradou os 
EUA. Foram construídos os gasodu-
to Nord Stream, concluído em 2012 

para transportar gás natural da estatal russa 
Gazprom pelo Mar Báltico e e Nord Stream 2, 
concluído em setembro de 2021, mas ainda 
não está funcionamento. Com isso, o gás rus-
so deixa de passar pela Ucrânia para abaste-
cer a Europa. 

Entretanto, a principal aliança de Putin é com 
o governo chinês, pois a formação do bloco 
imperialista emergente Moscou-Pequim pos-
sibilita redesenhar a ordem mundial. E nes-
se sentido, a Guerra na Ucrânia e as medidas 
tomadas pelos Europeus e Norte-Americanos 
parece estar acelerando as mudanças geopo-
líticas.  

Assim. O avanço das tropas do Putin sobre o 
território ucraniano pode ser considerado o 
primeiro conflito militar da Nova Guerra Fria 
que explicitamente coloca em oposição os di-
ferentes interesses dos blocos imperialistas 
que disputam a hegemonia na nova ordem do 
sistema-mundo. O Estado Russo quer assegu-
rar sua hegemonia regional e sua expansão 
étnica e econômica, garantido sua segurança 
militar. Enquanto os EUA querem expandir a 
OTAN mais a leste possível. No meio desse 
conflito estão os trabalhadores e as trabalha-
dores da Rússia e da Ucrânia.  

Para análise mais detalhado conflito veja nos-
so comunicado no site.   No Canadá, anarquistas marcham no consulado russo em 

Montreal em solidariedade às forças anti-guerra 



Toda a potência da última insurreição 
chilena levou as mobilizações populares 
para 1) construção de uma nova institu-
cionalidade do estado burguês chileno e 2) 
para eleição de Gabriel Boric da Coalizão 
Apruebo Dignidad (AD).  

Primeiro foi aprovada em plebiscito uma 
constituinte para substituir a constitui-
ção dos tempos de Pinochet e da ditadura 
apoiado pelo Estados Unidos e Inglater-
ra. Depois, no final de 2021, o candidato 
de extrema direita Jose Kast foi derrotado 
por Boric da coalização Apruebo Digni-
dad (AD) formada pela Frente Ampla (FA), 
que é composta pela Convergência Social 
(partido de Boric), Revolução Democrática 
e Comuns e pela coalização Chile Digno 
formado pelo Partido Comunista, Partido 
Igualdade, Federação Regionalista Verde 
Social, Esquerda Libertária, Partido Huma-
nista e Esquerda Cristã. No segundo turno 
ainda recebeu apoio dos partidos que par-
ticiparam da concertação chilena desde os 
anos 90, como o Partido Socialista e o Parti-
do Democrata Cristão.  

Podemos dizer que essa eleição marca 
a ascensão de um novo reformismo mul-
ticulturalista liberal por fora de algumas 
forças tradicionais e que ganharam rele-

vância com as intensas mobilizações so-
ciais chilenas nos últimos 20 anos. Essa 
renovação do reformismo chileno passou 
por todo campo das forças populares. No 
nosso comunicado Nº 37 de novembro de 
2013 já havíamos apontado a degeneração 
do anarco comunismo chileno com o apoio 
da Red Libertária e da FEL à coligação Todos 
a la Moneda. Desde 2015 esse setor criou a 
Esquerda Libertária que elegeu nessas elei-
ções parlamentares e apoiou a candidato 
Gabriel Boric.  

Tal como aconteceu no ciclo de lutas e 
insurreições na América Latina no final 
dos anos 2000 que levou ao poder Nestor 
Kichner, Rafael Correa e Evo Morales, a in-
surreição chilena e toda energia popular foi 
canalizada pelo programa socialdemocrata 
de reformas com vistas a algum grau de 
democratização do Estado Chileno . 

Como afirmávamos em 2013, os anarco-
comunistas chilenos adotaram esse progra-

ma reformista e etapista que os levariam 
a colaboram de classe. Colocaram, assim 
como os sociaisdemocratas, como objetivo 
central reformas de democratização do Es-
tado por meio de mudanças na consciên-
cia, na cultura e na educação. Abandonou-
-se desde então quaisquer perspectivas de 
um programa bakuninista de revolução in-
tegral (econômica, política e cultural). 

Ao invés da constituição de um duplo 
poder e uma luta armada de massas capaz 
de passar da insurreição, que efetivamente 
aconteceu no Chile, a constituição de um 
autogoverno popular, socialista e federalis-
ta, capaz de atender as demandas da classe 
trabalhadora e dos povos, como os Mapu-
che, se preferiu a integração “democrática” 
e aliança de classe através de uma cons-
tituinte, que será conduzida dentro de um 
governo socialdemocrata, para garantir a 
ordem político-econômico e social burgue-
sia Chilena.  

CHILE: Da Insurreição Popular a uma 
nova constituição burguesa.  



Como o objetivo de divulgar a teoria e a 
ideologia bakuninista e intervir na luta de 
classes, a União Popular Anarquista (UNI-
PA) está fomentando a construção de Co-
mitês de Propaganda por todo o país.
Os Comitês de Apoio e Propaganda têm a 
função de distribuir os boletins e os docu-
mentos da UNIPA, organizar seminários 
e debates, bem como auxiliar com apoio 
material em geral. Além de contribuir com 
informes locais, podendo enviar textos e 
análises, que poderão ser publicados de 
acordo com nossa política editorial, e tam-
bém propor pautas para os boletins.
O bakuninismo é um importante instru-
mento para a construção da revolução pro-
letária, por isso, convidamos todos os com-
panheiros e companheiras para difundir 
sua teoria e sua ideologia.

CONSTRUÇÃO 
DE COMITÊ 
DE APOIO E 

PROPAGANDA 
(CAP) DA UNIPA

CONSTRUÇÃO DE 
PRÓ-NÚCLEOS 
DA UNIPA

http://www.uniaoanarquista.wordpress.com
email: unipa@protonmail.comentre em contato conosco:

O atual contexto da luta de classes no Brasil 
exige um posicionamento ideológico e teórico 
correto dos militantes dos movimentos sindi-
cal, estudantil e popular. O bakuninismo for-
nece a teoria, a estratégia e o programa revo-
lucionário capaz de romper com o reformismo 
e avançar para a construção da ruptura socia-
lista e revolucionária.
A União Popular Anarquista (UNIPA) convoca 
todos os companheiros e companheiras dos 
movimentos sindical, estudantil e popular, 
que tenham acordo político com o bakuninis-
mo e desejem ingressar nos quadros da nossa 
organização, para a construção de Pró-núcleos 
da UNIPA por todo o país.
Além da propaganda, os Pró-núcleos da UNIPA 
atuam na luta de classes a partir da unidade 
teórica, estratégica e programática com a or-
ganização.
O bakuninismo é um importante instrumen-
to para a construção da revolução proletária, 
por isso, convocamos todos os companheiros 
e companheiras para se organizarem em torno 
de sua teoria e sua ideologia.

Pela construção da Revolução 
Proletária Socialista!

Ousar lutar, ousar vencer!


