
Campanha em defesa das lutas 
e contra a criminalização dos 

movimentos sociais



Dia 8 de Agosto 
temos, todos e todas 
que lutamos contra o 
capitalismo, um com-
promisso marcado 
com a denúncia das 
atrocidades sofridas 
pelos militantes Brasil 
afora. Nosso com-
promisso é também 
de proteger e nos 
solidarizarmos com 
tantos “Josés e Ma-
rias” que ainda vi-
vem sob a ameaça 

constante de ver suas vidas ceifadas em nome 
das causas que defendem.

Nas últimas semanas os assassinatos dos com-
panheiros José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do 
Espírito Santo (ativistas do Assentamento Praia Alta 
Piranheira, no sudeste do Pará), de Adelino Ramos, 
o Dinho (líder do movimento camponês de Corum-
biara) e outros que continuam acontecendo, escan-
cararam aquilo que ocorre de maneira cotidiana: a 
perseguição, humilhação, ameaça e repressão aos 
ativistas sociais em todo o país.

No campo, trabalhadores sem terra, assalaria-
dos rurais e camponeses que vivem da extração dos 
recursos da floresta (como o casal de castanheiros 
assassinados) sofrem o peso de defender nosso pa-
trimônio natural, nossos recursos, nossa Amazônia, 
rapinados pela sangria desatada do capitalismo.

Mais que isso, indígenas e quilombolas enfren-
tam toda sorte de perigos levando no peito a batalha 
histórica pelo mínimo reconhecimento de sua cul-
tura - materializado na demarcação de suas terras, 
no reconhecimento de seus direitos e de sua forma 
de organização comunitária. Nas cidades, o mons-
tro da especulação imobiliária empunha seu braço 
armado contra a população pobre e os militantes 
que se mobilizam na luta por moradia, justiça e me-
lhorias comunitárias. As maiores vítimas nas cidades 
são os trabalhadores, em especial os jovens negros, 
assassinados cotidianamente pelas mão dos Estado.

No país da Copa do Mundo e dos Jogos Olím-
picos, o que tem sido servido à mesa é o sangue 
de lutadores e lutadoras, porque nesse nosso Estado 
Democrático de Direito não temos direito de lutar 
por nossos direitos, de nos organizarmos contra a in-
justiça que assola os trabalhadores e trabalhadoras 

que sorvem seu suor para manter este país.
O Estado omisso, coadjuvante ou protagonista, 

e os grandes grupos capitalistas (mineradoras, cons-
trutoras, incorporadoras, expoentes do agronegócio, 
entre outros) que exterminam aqueles que ainda so-
nham com um Brasil melhor devem ser expostos, de-
nunciados, constrangidos e condenados pela maior 
violação de todas: aquela que atenta contra a vida 
com o fim de garantir o lucro.

No dia 08 de agosto, no TUCA, ergueremos nos-
sas vozes em denúncia e solidariedade, em repúdio 
aos poderosos e em unidade com os trabalhadores.

Nossa maior riqueza são nossos companheiros e 
companheiras que se doam todos os dias na cons-
trução de um amanhã diferente, e esta riqueza não 
deixaremos que a mão de ferro do capital destrua.

Todos e Todas à Luta!
Todos e Todas ao TUCA!

Todos e Todas - os que lutam
Somos ameaçados!

Organizadores:

Associação dos Professores da PUC-SP – 
APROPUC-SP, MST, Tribunal Popular, MTST, 

Luta Popular, TerraLivre, Movimento Indígena 
Revolucionário, Movimento 28 de Junho, Revista 

Debate Socialista, ENECOS, ENESSO, Sinsprev-SP, 
Intersindical, CSP-Conlutas, DAR, CRESS-SP, ABEPSS

Apoios: 

ANDES-SN,  Sintrajufe-MA, Associação dos Amigos 
da Escola Nacional Florestan Fernandes, Curso 
de Serviço Social da PUC-SP, Curso de Serviço 

Social da Unifesp, Curso de Jornalismo,  Núcleo 
de Estudos de Pobreza e Desigualdade, Núcleo de 
Estudos de Ideologias e Lutas Sociais, Núcleo de 

Estudo e Pesquisa da Identidade, Núcleo de Estudo 
e Pesquisa de Ética e Direitos Humanos da Pós-

Graduação em Serviço Social, Núcleo de Relações 
do Trabalho, Núcleo de Violência e Justiça, Núcleo 

de Saúde e Qualidade de Vida da Graduação 
em Serviço Social, Núcleo de Estudos de História: 
Trabalho, Ideologia e Poder da Pós-Graduação 
em História, Grupo Construção Coletiva, Curso 
de Jornalismo da PUC-SP, Centro Acadêmico 

Benevides Paixão da PUC-SP, Centro Acadêmico de 
Psicologia da PUC-SP, Centro Acadêmico de Serviço 

Social da PUC-SP e Unidos para Lutar

Convocatória
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A violência contra militantes 
com a qual nos deparamos nesse  
momento, obedece uma lógica do 
capital. Nessa quadra histórica, 
essa violência tem se apresentado 
como um dos piores momentos 
para os que lutam.

Esse processo de intensifica-
ção da violência estatal contra os 
lutadores tem sua origem na crise 
de 29, quando diante de um qua-
dro de ascenso da classe trabalha-
dora e a grande crise do capital no 
século passado, a solução encon-
trada foi errupção de uma grande 
guerra com dimensões mundial, 
para garantir a reprodução do 
capital no pós guerra, depois de 
morrerem mais de 60 milhões de 
trabalhadores.

No final da Segunda Guerra 
mundial, quando vencidos e ven-
cedores se encontraram e deci-
diu-se dividir a capital alemã em 
Berlim Oriental e Ocidental, sim-
bolicamente também definiu-se a 
geopolítica pós Segunda Guerra 
Mundial. A partir deste momento 
e pelas próximas decadas o mun-
do ficou dividido em dois blocos 
antagônicos: de um lado, o capita-
lista, liderado pelos EUA, e do ou-
tro lado, o bloco socialista sob a 
liderança da URSS (extinta União 
das Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas). As relações entre esses dois 
blocos levaram a um período de-
nominado de Guerra Fria.

Nasce então, o processo de 
consolidação da maior ofensiva 
organizada contra o ascenso da 

classe trabalhadora. Com a justifi-
cativa de combater a organização 
de grupos que vizassem a desesta-
bilizar a “nova ordem”, foi cons-
tituída a OTAN (NATO), com os 
16 países da Europa. Um acordo 
secreto entre esses países com o 
Estados Unidos levou a criação 
de redes de exércitos secretos 
(stay-behind).

Esses exércitos, ou redes, eram 
compostas pelas forças armadas 
locais, grupos clandestinos de ex-
trema-direita e serviços secretos, 
sob a orientação estadunidense. 
Durante mais de três decadas es-
ses grupos fizeram diversos aten-
tados, levando à morte cinco mil 
pessoas - e atribuiam aos grupos 
revolucionários, fazendo os traba-
lhadores da Europa e do mundo 
acreditar que tais ações eram pra-
ticadas pela esquerda.

O aprofundamento desse qua-
dro se deu com a eleição de John 
Kennedy, quando foi elaborada 
a doutrina de  contenção do co-
munismo e da reversão do pro-
gresso comunistas no hemisfério 
ocidental, e aumentou o estímulo 
aos exercitos dos países sob a in-
fluencia dos EUA para se organi-
zarem com a prioridade de conter 
a “ameaça” da classe trabalhado-
ra: o que ficou conhecido como 
“Doutrina Kennedy” e que  levou 
a mais de uma dezena de ditadu-
ras militares contra a povo em di-
versos países do continente.

Com a crise do capitalismo da 
década de 70, uma nova forma de 

organização do capital começa a 
se constituir: o neoliberalismo, 
que retira a responsabilidade do 
Estado na mediação das contradi-
ções de classe e reforça sua ação 
repressora.

As ações neoliberais levavam a 
forte recessão e desemprego, jo-
gando sobre a classe trabalhadora 
todo o ônus. Esta, ao reagir, era 
atacada ferozmente pelos gover-
nos de Ronald Reagan e Margaret 
Thatcher (como se viu nas greves 
dos mineiros de Liverpool, Ingla-
terra, e dos controladores de trá-
fego aéreo estadunidense).

Não polemizando sobre o que 
foi a experiência Soviética, é for-
çoso reconhecer que a derrocada 
do assim chamado “socialismo 
real” abriu caminho para a am-
pliação das ações violentas do ca-
pitalismo contra os trabalhadores, 
sempre orientada pelos governos 
centrais, principalmente os EUA. 

Com a eleição de George Bush 
pai (1989-1993), subiu ao poder o 
grupo conhecido como “falcões” 
e naquele período foi patrocinada 
a primeira Guerra do Golfo, além 
de intervenções militares na Áfri-
ca. 

Na gestão de Bush filho (2001-
2009) essa tendência de interven-
ção militarista se aprofundou, já 
que o inimigo não mais eram os 
paises socialistas, mas sim o “ter-
rorismo”, que poderia ser qual-
quer um que se colocasse no ca-
minho dos interesses do capital 
norte-americano em qualquer lu-

Basta de assassinatos!
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gar do planeta.
Depois do 11 de   setembro de 

2001, teve início uma caçada in-
sana ao “inimigo invisivel”, que 
escondia interesses por fontes de 
energia e outros recursos estra-
tégicos, além de alimentar a in-
dústria bélica - um dos pilares da 
economia estadunidense. Essa po-
lítica, que ficou conhecida como 
“Doutrina da Guerra Permanente 
contra o Terror” e depois como 
“Guerra Preventiva contra o Ter-
ror”, tem sido a base das ações de 
segurança pública adotada por di-
versos países - incluindo o Brasil, 
que entra em uma fase do proces-
so de reprodução, exploração e 
expansão do capital, que desperta 
muitos interesses para que não 
aconteça nenhum contratempo 
em seu processo de estruturação.

A doutrina de guerra preven-
tiva no Brasil traduziu-se, em 
um primeiro momento, em uma 
política de segurança pública co-
nhecida como “tolerância zero” - 
que foi implantada no Estado de 
São Paulo e tem nas “operações 
saturação”, uma verdadeira ação 
de guerra contra as comunidades 
empobrecidas, a sua ação mais 
contudente.

O Estado brasileiro tem cria-
do sólidas bases com esse fim. A 
primeira foi permitir a ação das 
forças armadas em conflitos ur-
banos. Para isso, precisou alterar 
a legislação e treinar tropas para 
atuar em áreas urbanas. E tornou 
a política da “tolerância zero” em 
sua principal política, que se con-
cretiza através das UPPs (Unida-
des de Polícia Pacificadora), que 
têm como perspectiva controlar 
areas empobrecidas.

O governo brasileiro também 
criou um decreto (3897/2001) 
que justifica a entrada das forças 
armadas em conflitos urbanos, 
justificando-se na doutrina de 
Garantia de Lei e Ordem (GLO) 
- que identifica a necessidade de 
luta contra terroristas, como de-
clarou o governador do Rio de Ja-
neiro em janeiro de 2011 quando 
alegava contratacar os traficantes 
na ação realizada no Complexo 
do Alemão. E, como se sabe hoje, 
aquela ação foi planejada na em-
baixada estadunidense, como re-
velado pelo Wikileaks.

Por outro lado, o Brasil - depois 
de ações desastrosas do Exército 
em areas urbanas - valeu-se de um 
debate sobre a importância de ter 
assento no Conselho de Seguran-
ça da ONU e se colocou a serviço  
do interesse do capital liderando a 
intervenção militar no Haiti, onde 
também treina tropas para atua-
ção em conflitos urbanos.

Nesse último período o Brasil 
vem gestando um projeto neode-
senvolvimentista que nada mais é 
do que a colocação em prática do 
modelo de desenvolvimento do 
período da ditadura militar, que 
perdeu o folego naquele período: 
transposição do rio São Francisco; 
construção de hidrelétricas, rodo-
viais e portos para escoamento da 
produção; investimento estatal na 
fusão de grandes empresas, etc 
- sustentado ainda por um forte 
crescimento do agronegócio e o 
advento dos megaeventos.

O Estado criou um cinturão 
de proteção para os interesses do 
capital - que ainda tem na fleibili-
zação da legislação ambiental, de 
licitações, de desapropriações e 

dos direitos sociais de forma geral 
- além de não aprovar uma lei que 
responsabilize quem tem escra-
vizado trabalhadores, nem coibir 
efetivamente os assassinatos no 
campo, a ação de grupos de exter-
mínio nas cidades, etc.

Diante dessa ação, cresce o  
quadro de assassinatos (hoje te-
mos uma lista de mais de 1800 mi-
litantes ameaçados e nas listas de 
matadores de aluguel). Somos o 
terceiro país do mundo que mais 
encarcera. Temos um processo de 
destruição das florestas e rios, por 
desmatamento ou envenenamen-
to. E, por fim, temos o governo 
brasileiro discutindo uma legis-
lação de segurança nacional que 
considera os movimentos sociais 
como terroristas, logo passíveis 
de criminalização e ação das for-
ças armadas1.

O quadro assume assim uma 
gravidade que ainda não anali-
sada pelos movimentos sociais 
de  forma mais profunda. O que 
isso representa e representará em 
um curto período para a classe 
trabalhadora? A violência contra 
os trabalhadores, e em especial 
contra aqueles que lutam, é traço 
definitivo do capital. Mais do que 
nunca a consigna do Manifesto 
do Partido Comunista é atual: 
Trabalhadores de todo mundo, 
UNI-VOS!

Os organizadores
__________________________

1. Ver mais em:  http://www.
cartacapital.com.br/politica/
na-falta-de-um-bin-laden-de-

verdade-2



5 Agosto de 2011

Erguendo Barricadas! Basta de assassinatos! Nenhum militante a menos!

O governo de Dilma Rousseff  
iniciou seu mandato impondo um 
salário mínimo de fome, repri-
mindo o levante dos operários da 
usina de Jirau, colaborando com 
a reforma do Código Florestal 
em favor dos capitalistas agrários, 
curvando-se diante da reação con-

trária a punir os crimes da ditadu-
ra militar e aceitando as pressões 
para manter documentos históri-
cos secretos em sigilo indefinido. 
Essa política explica por que os 
assassinatos de camponeses ocor-
ridos bem no momento em que se 
aprovava na Câmara de Deputa-

dos o novo Código Florestal não 
foram elucidados. 

Por trás do rótulo dos direitos 
humanos está a diretriz de prote-
ção a todo tipo de violência contra 
os pobres e oprimidos da cidade e 
do campo.  Nos centros urbanos 
prevalece a orientação de que os 

Combater e vencer os 
assassinatos no campo 

e na cidade
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bairros, favelas e cortiços devem 
ser ocupados militarmente. Os 
casos de assassinatos de jovens 
pela polícia, em sua maioria da 
periferia e negros, se multiplicam 
e nada acontece aos executores e 
responsáveis. No meio rural, os 
camponeses, quilombolas e indí-
genas vivem sobressaltados pelas 
armas de latifundiários, madei-
reiros, mineradores e agentes do 
agronegócio. 

Não há estado da federação 
em que não se manifesta a vio-
lência dos opressores contra os 
oprimidos. Nas grandes cidades, 
a miséria e toda sorte de chaga 
social são respondidas pelo Esta-
do com operações de guerra. No 
campo, o poder econômico res-
ponde com o terror, empregando 
milícias, capatazes, jagunços e pis-
toleiros de aluguel. 

É importante saber que é nes-
se quadro de estado policial urba-
no e de terror rural que, no últi-
mo dia 24 de maio, o extrativista 
José Cláudio Ribeiro da Silva e 
sua companheira Maria do Espí-
rito Santo da Silva foram execu-
tados por pistoleiros a mando de 
madeireiros. Ambos militavam na 
reserva Água Extrativista Praialta 
Piranheira, no estado do Pará. Fo-
ram fulminados por organizarem 

a resistência a capitalistas desma-
tadores e comerciantes de madei-
ra. No dia 27 de maio, Adelino 
Ramos, líder do Projeto de Assen-
tamento Florestal Curuquetê, em 
Rondônia, foi morto pelas armas 
dos latifundiários. Em seguida, 
mais três assassinatos. Nada foi 
apurado. 

Na Ouvidoria do Pará e de 
Rondônia, constam 170 mortos 
e 70 inquéritos de assassinatos, 
sendo que somente 10% foram  
considerados esclarecidos. É sin-
tomático que 216 assassinatos 
permaneçam à sombra da justi-
ça. A Comissão Pastoral da Ter-
ra contabiliza centenas de mortes 
desde os anos 80. Há uma lista 
de 1813 líderes marcados para 
morrer. José Cláudio, Maria do 
Espírito Santo e Adelino Ramos 
contam como três baixas nesse 
número do terror. Lembremos os 
massacres de Corumbiara e Eldo-
rado dos Carajás, cujos responsá-
veis estão impunes. 

Os governos federal e estadual 
dizem que não há como proteger 
os ameaçados de morte. Certa-
mente, não há interesse em garan-
tir a vida daqueles que organizam 
movimentos contrários à grande 
propriedade da terra e à oligarquia 
agroindustrial. Se a justiça não co-

loca os lutadores na cadeia, então 
que os grandes proprietários os 
reprimam com recursos próprios.

 Os assassinatos e a prisão de 
camponeses são faces da mesma 
moeda da luta de classes no cam-
po. O mesmo se passa nos cen-
tros urbanos. Trata-se de reflexos 
do capitalismo em decomposição. 
Está aí por que não há como de-
fender e manter a luta dos pobres 
do campo pela terra senão defen-
dendo o direito de autodefesa e 
constituindo um tribunal popular 
para responder aos crimes dos 
poderosos. Está aí, também, por 
que cabe à classe operária e aos 
demais explorados das cidades 
combaterem a violência da classe 
dominante contra a maioria pobre 
e oprimida. É preciso, sem dúvi-
da, que os trabalhadores da cidade 
e do campo se unam em um só 
movimento. 
Pelo fim dos assassinatos no 
campo!
Pela defesa das reivindicações 
dos camponeses, quilombolas 
e indígenas!
Combater toda forma de opres-
são com o programa da classe 
operária, dos demais trabalha-
dores e da juventude!

Diretoria da Apropuc    

“Sonha e serás livre de espírito… 
luta e serás livre na vida”

Ernesto Che Guevara
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Em 23 de agosto de 1927, Ni-
cola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 
ou simplesmente Sacco e Vanzet-
ti, foram assassinados por ele-
trocução nos Estados Unidos da 
América. Ambos permaneceram 
por quase uma década no corre-
dor da morte sob a acusação de 
terem assassinado dois homens. 
Em 1925 um outro homem ad-
mitiu a autoria dos crimes. Mes-
mo assim, Sacco e Vanzetti foram 
mortos. Nesse período, houve 
várias manifestações, inclusive no 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife e etc.), pela libertação de 
Sacco e Vanzetti.

Uma pequena história que 
poderia passar despercebida se 
esquecêssemos um pequeno de-

talhe: Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti eram dois militantes 
anarquistas, que migraram da Itá-
lia, e não se curvaram diante da 
exploração capitalista nos Esta-
dos Unidos da América.

Se remontarmos a história do 
Brasil, observamos que o proces-
so de repressão e exploração da 
força de trabalho é parte orgânica 
do Estado brasileiro, que foi de-
senvolvida a partir do processo 
que foi chamado de colonização. 
Num primeiro momento, a tenta-
tiva da exploração do trabalho dos 
povos originários e consequente-
mente, o assassinato e o extermí-
nio de milhares de pessoas. Num 
segundo momento, a utilização da 
força de trabalho escravo, através 

da exploração de negros africanos.
Obviamente esse processo não 

se deu de forma pacífica. Era co-
mum os senhores proprietários 
de terras e dos braços escraviza-
dos facilitarem a fuga de alguns 
negros com roupas infectadas por 
vírus de varíola. Quando esses 
chegavam aos Quilombos, disse-
minava o vírus para os demais, 
enfraquecendo o processo de re-
sistência.

Já no período Republicano, po-
demos destacar dois processos de 
repressão às formas de resistên-
cia dos trabalhadores: Canudos e 
Contestado. O Arraiá de Canudos  
(1893–97) era uma comunidade 
de resistência que chegou a uma 
população de aproximadamente 

A repressão aos 
trabalhadores na luta 
contra o agronegócio



8 Agosto de 2011

Erguendo Barricadas! Basta de assassinatos! Nenhum militante a menos!

25 mil pessoas. Temendo que a 
experiência se expandisse, o Es-
tado brasileiro organizou um pro-
cesso de repressão (1896–97), que 
levou ao extermínio físico de mi-
lhares de pessoas. O canhão, por 
exemplo, foi uma das principais 
armas utilizadas contra os com-
batentes de Canudos. Inclusive 
aqueles que se renderam em bata-
lha (homens, mulheres e crianças) 
foram brutalmente assassinados, 
sendo na sua maioria degolados e 
suas cabeças expostas em praças 
públicas como “exemplo”.

Contestado  (1912–16) foi um 
processo de resistência de traba-
lhadores que viviam no campo. Se 
desenvolveu entre o norte de San-
ta Catarina e o sul do Paraná, de-
vido a construção de uma estrada 
de ferro, que desalojava milhares 
de pessoas das suas terras. Esse 
conflito mobilizou aproximada-
mente 20 mil pessoas, das quais 
cerca de 8 mil foram assassinadas 
pelo Estado. Os trabalhadores re-
sistiam utilizando espingardas de 
caça, foices e enxadas, enquanto 
a República se mobilizava com 
soldados profissionais, equipa-
dos com metralhadoras, canhões 
e uma arma então nova: o avião 
adaptado para a guerra.

Inúmeros são os exemplos 
que encontramos na história mais 
recente do Século XX do nosso 
país de processos de resistências e 
repressão. Podemos destacar por 
exemplo: Trompas e Formoso/
GO (anos 1940), Ligas Campone-
sas/PE e PB, Guerrilha do Ara-
guaia/TO e PA (anos 70). Não 
apenas processos que tiveram 
como cenário o campo brasilei-
ro. Também nas cidades houve 

muitas lutas que contestavam a 
exploração da classe trabalhadora.  
Atualmente, dois acontecimentos 
são simbólicos: a invasão no Mor-
ro do Alemão (RJ, final de 2010) 
e o despejo pela polícia militar em 
Ribeirão Preto (SP, no último dia 
5 de julho). Processos extrema-
mente violentos, ao mesmo tem-
po em que a população não esbo-
ça nenhuma reação contra a ação 
violenta do Governo e do Estado 
brasileiro.

Especificamente no campo 
brasileiro, esses processos mais re-
centes da repressão das lutas dos 
trabalhadores é fruto do avanço 
das empresas capitalistas no cam-
po brasileiro, que gera diversos 
conflitos com os trabalhadores do 
campo (por terra, água, direitos 
trabalhistas). Somente no ano de 
2010 foram assassinadas 34 pes-
soas. Se fizermos um recorte de 
2002 a 2010, foram assassinadas 
347 pessoas no campo. Somen-
te no Pará, nos últimos 10 anos, 
foram registrados 219 assassina-
tos. Destes casos houve apenas 4 
condenações, e 37 geraram inqué-
ritos. É uma clara demonstração 
de omissão por parte do Governo 
brasileiro.

Nós do MST temos refletido 
sobre o que tem gerado esse pro-
cesso de mortes no campo. Nos 
últimos anos, especificamente de 
2002 a 2010, houve um processo 
de reconcentração de terras. No 
Brasil hoje, 46% das terras agri-
cultáveis estão concentradas nas 
mãos de 1% da população. São 
grandes propriedades que não são 
apenas grandes latifúndios, mas 
uma forma de produzir baseada 
na utilização do que há de mais 

desenvolvido em tecnologia. Um 
setor que necessitou no ano pas-
sado de R$ 90 bilhões em finan-
ciamentos por parte do Estado, 
que tem representação partidária 
e uma grande bancada no Senado 
e Câmara dos Deputados. 

No ano de 2010, empresas 
estrangeiras compraram o equi-
valente a 22 campos de futebol 
por hora no Brasil, concentrando 
515 mil hectares - sendo que 75% 
dessas terras estão localizadas no 
Estado de São Paulo. 

Em 21 de novembro de 2007, 
o MST realizou uma ocupação 
num Campo Experimental Syn-
genta Seeds, no Estado do Para-
ná. Nessa mesma ocupação, um 
aagente de uma empresa de se-
gurança privada matou o compa-
nheiro Valmir Motta de Oliveira, 
mais conhecido como “Keno”.

Essa luta que estamos desen-
volvendo em todos os Estados 
do território brasileiro é uma luta 
com uma natureza distinta, que 
resulta em alguns momentos no 
extermínio físico de muitos mi-
litantes, como vem acontecendo 
em vários Estados.

É uma luta direta contra o ca-
pital internacional e nacional, que 
tem o Estado, quando necessário, 
como instrumento de repressão.

É uma luta que necessita de 
um amplo apoio e solidarieda-
de de todos os setores da classe 
trabalhadora, mas, sobretudo, de 
organização de lutas contra o Ca-
pital.

Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 

Terra - MST
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Há quantos anos ocorreu o 
massacre de Eldorado dos Cara-
jás? Quantos foram os meninos 
mortos na chacina da Candelária? 
Quantos militantes foram assassi-
nados em mais de 20 anos de falsa 
democracia?

Para algumas destas perguntas, 
a memória coletiva de nosso povo 
já não tem resposta, porque já não 
lembra.

Mas não é preciso voltar tan-
tos anos no tempo para saber 
que nossos lutadores têm sido 
ferozmente mortos pela fúria do 
capitalismo. Nos dias de hoje, seg-
uem-se as perdas irreparáveis de 

quem sonha com outro mundo 
possível, necessário, urgente.

Todas as lutas – sejam elas por 
moradia, terra, trabalho, saúde, 
dignidade ou justiça – são anti-
capitalistas e pelo direito à vida.

Temos de assumir também, 
como em outros momentos da 
história, a bandeira de luta “pelo 
direito a lutar”.

Engraçado é que nestes anos 
de forte “crescimento econômi-
co” - sinônimo de 400% de lucro 
por ano para os bancos e desem-
prego de 36% entre os 10% mais 
pobres -, anos de liberalismo rosa 
do governos Lula-Dilma, pessoas 

que vivenciaram os horrores da 
ditadura militar no Brasil, hoje 
ocupando altos cargos, mantêm 
arquivos e olhos fechados para a 
tortura e extermínio que conti-
nuam.

Olhos fechados? Não, in-
genuidade nossa. Olhos abertos 
e mãos apertadas num acordo 
entre governantes e capitalistas 
que querem manter a ordem para 
garantir privilégios, lucros, enfim, 
manter a dinâmica capitalista de 
erigir riquezas sobre as poças do 
sangue dos verdadeiros militantes 
que ainda tentam se organizar.

Nas periferias onde atuamos, 

Pela vida, somos 
contra o Capital!
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jovens pobres são mortos cor-
riqueiramente pelas mãos da polí-
cia e seus grupos de extermínio.

Nas ocupações urbanas, com-
panheiros e companheiras vi-
vem entre as ameaças dos espe-
culadores imobiliários, a farsa dos 
programas de habitação social e o 
sonho de um lugar para morar e 
criar os filhos.

No campo - entre as balas dos 
jagunços, usineiros e garimpeiros, 
os vergonhosos pseudo-program-
as de fomento à produção e a não 
reforma agrária -, ainda resiste na 
pessoa de valorosos companhei-
ros e companheiras o sonho da 
terra liberada.

Em meio ao sindicalismo pe-
lego da CUT, da Força Sindical 
e de outras centrais amigas da 
FIESP, rodeados pelas ameças 
de patrões (que muitas vezes é 
o próprio Estado) ainda existem 
militantes que brigam para orga-
nizar a luta contra a precariedade 

e a exploração do trabalhador.
Em todos os fronts da luta mais 

imediata, em qualquer manifesta-
ção que não se resigne a baixar a 
cabeça, em todo ato que desafie 
o silêncio que toma nossas ruas, 
está presente a ameaça que der-
rubou Jośe e Maria e que tantos 
outros Josés e Marias irá tombar 
se nada fizermos.

Neste Brasil de Copa do Mun-
do, de Olimpíadas, de Cutrale, 
Belo Monte, PAC e Jirau, somos 
todos ameaçados.

No entanto, se estamos encur-
ralados no canto da parede, nossa 
única saída é atacar, bater de frente 
com o inimigo.

Nossa solidariedade precisa ser 
materializada na prática da preser-
vação de nossos camaradas.

Nossa luta tem de assumir que 
nós, os que lutamos, somos todos 
ameaçados.

Nossas vozes precisam se fazer 
ouvir, construindo novamente – 

desde a base – uma referência al-
ternativa a este sistema que mata 
de fome, de ódio, à bala.

Agora, resistir é atacar!
Denunciar a poderosa bur-

guesia que nos aponta o revólver, 
expor o Estado que – omisso 
ou protagonista – está de mãos 
dadas com estes burgueses, nos 
solidarizar na prática com nossos 
companheiros e companheiras 
e avançar nas lutas da classe tra-
balhadora.

Eis as tarefas árduas que temos 
diante de nós na luta pela vida e 
contra o Capital.

É preciso “sentir, no mais 
profundo qualquer inustiça co-
metida contra qualquer pessoa 
em qualquer parte do mundo” e, 
tomando como nossas todas estas 
dores produzidas nesta sociedade, 
buscarmos outra em que seja fútil 
falar de liberdade.

Luta Popular

“Privatizaram sua vida, seu trabalho, 
sua hora de amar e seu direito de pensar. 

É da empresa privada o seu passo em 
frente, seu pão e seu salário. E agora 

não contente querem privatizar o 
conhecimento, a sabedoria, o pensamento, 

que só à humanidade pertence.” 

Bertold Brecht
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Quando nos deparamos com 
as inúmeras denúncias de casos de 
violência empreendida pelo Esta-
do brasileiro contra aqueles que 
resistem ou lutam pela superação 
de sua condição de expropriados 
na sociedade, podemos afirmar 
com bastante firmeza que o Es-
tado tem sido o instrumento e o 
protagonista fundamental na vio-

lação sistemática e crescente dos 
próprios direitos por ele previstos 
e supostamente defendidos.

Basta vermos os assassinatos 
de lideranças no campo que lutam 
contra a expansão do agronegó-
cio, que impede o acesso à terra 
de grande parcela da população.

Na cidade, aqueles que são pri-
vados dos meios necessários à re-

produção de suas vidas, são exter-
minados por esse mesmo Estado, 
que fecha os olhos e legitima as 
mortes oriundas da luta por uma 
sociedade mais igualitária e justa. 

Esse é o resultado do relatório 
preliminar de Philip Alston, rela-
tor da Organização das Nações 
Unidas para execuções sumárias 
e extra-judiciais, apresentado à 

Tribunal Popular da 
Terra: justiça no campo 

e na cidade
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ONU em maio de 2008, confor-
me o qual os policiais matam em 
serviço e fora de serviço. Porém 
nenhuma investigação é feita em 
relação ao pretexto para a execu-
ção, isto é, o suposto confronto. 
Os casos são usualmente classifi-
cados como “resistência seguida 
de morte” ou “auto de resistên-
cia”, e a investigação se concentra 
na vida do morto. 

Além disso, sabe-se que os po-
liciais são preparados ideológica 
e praticamente para matar e que 
o Poder Judiciário, extremamen-
te conservador, classista e racista, 
tem como pratica realizar prisões 
preventivas e manter presas sem 
julgamento pessoas que na maior 
parte das vezes cometeram (ou 
supostamente cometeram) pe-
quenos delitos contra o patrimô-
nio. Ao tempo em que os poderes 
Executivo e Legislativo, em todas 
as esferas (federal, estadual e mu-
nicipal), por meio de seus agentes, 
não garante e viola os direitos bá-
sicos da população.

Ademais, muitos cidadãos, ví-
timas ou testemunhas das mais 
variadas violências estatais, são 
intimidados ou coagidos a não 
reagir por aparatos estatais e/ou 
para-estatais, legais e/ou extra-le-
gais. Cidadãos que, inversamente, 
têm sido os principais alvos das 
violentas práticas sistemáticas do 
Estado e seus representantes, em 
todas as dimensões de suas vidas 
(econômica, social, comunitária, 
pessoal, psíquica), sendo efetiva-
mente aterrorizados por aqueles 
agentes e instituições financiadas 

e sustentadas pela sociedade para 
teoricamente garantir direitos bá-
sicos, dignidade e paz.

Nesse contexto, ao longo dos 
últimos três anos, o Tribunal Po-
pular vem buscando se consolidar 
como um espaço de articulação de 
diversos grupos que lutam contra 
a perversa lógica opressora do 
capital que criminaliza, encarcera 
e extermina considerável contin-
gente da classe trabalhadora em-
pobrecida.

É fundamental que façamos 
uma efetiva avaliação coletiva do 
papel desempenhado por nosso 
“Estado democrático de Direito”, 
que de forma autoritária e “supra-
legal” age no sentido de defender 
e garantir os interesses do capital 
em todas as duas dimensões, co-
meçando pelo ataque e a violação 
sistemática dos direitos básicos 
da população mais pobre do país 
(considerados “ameaça” ou “ini-
migo interno”).

Assim, todos os casos aqui de-
nunciados não são fatos isolados, 
mas representam a concretização 
de um projeto de sociedade que, 
para ser implementado, requer o 
emprego sistemático da violência 
contra aqueles que consciente ou 
inconscientemente, direta ou in-
diretamente, estão no caminho 
do “avanço” da reprodução do 
capital.

Apontamos a proposta de so-
marmos as nossas experiências e 
vivências cotidiana de luta contra 
essa lógica, para a construção de 
um Tribunal Popular da Terra, que 
possibilite criarmos espaços de 

identificação das violações que vêm 
ocorrendo nesse último período.

O objetivo do Tribunal Po-
pular da Terra é proporcionar o 
reconhecimento das violações 
ocorridas nos grupos específicos, 
estimulando o rompimento do 
olhar fragmentado sobre a opres-
são, e criando uma rede de solida-
riedade das diversas lutas existen-
tes contra as opressões.

A disputa da terra e da territo-
rialidade é a disputa de concepção 
de modelo econômico e de mo-
delo de cidade, são homens e mu-
lheres disputando a forma de ser 
do campo e da cidade. Estas lutas 
apresentam-se com ocupações de 
sem-terras e sem-tetos; a partir da 
resistência aos processos elitistas 
e higienistas de “revitalização de 
centro”; as resistências indígenas, 
as resistências quilombolas e as 
diversas resistências nos espaços 
urbanos. O Tribunal Popular da 
Terra visa debatermos principal-
mente o processo de criminali-
zação dos atores que lutam pela 
terra e pelas territorialidades, por 
espaços amplos, plurais e demo-
cráticos no campo ou na cidade. 

Isso porque, para superarmos 
a realidade posta que diariamente 
combatemos, é necessário que te-
nhamos clareza que isso só se dará 
por meio da construção de uma 
unidade da esquerda em torno das 
bandeiras anticapitalistas, que ne-
gue uma perspectiva “adaptativa” 
à democracia burguesa e liberal.

Tribunal Popular: O Estado 
Brasileiro no Banco dos Réus
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A Comissão Pastoral da Terra 
apresentou no último relato Con-
flitos no Campo no Brasil/2010 
um quadro grave de ameaças, tor-
turas, trabalho escravo, assassina-
tos, prisões, poluição das águas, 
uso indiscriminado de agrotó-
xicos, desmatamentos e outras 
formas de violência contra o ho-
mem, a mulher e suas famílias, 
bem como contra toda a natureza. 

A Comissão Pastoral da Terra, 
junto com o MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) e outras entidades de toda 
a sociedade brasileira, manifesta 
com todo o grito dos e das que 
foram assassinados no Brasil nos 

últimos tempos porque lutaram 
pela reforma agrária e liberdade 
de viver com dignidade cumprin-
do o que até a Constituição bra-
sileira prevê: respeito à terra e à 
vida.

A Comissão Pastoral da Terra 
denuncia sempre que a justiça não 
é feita. O judiciário não julga com 
justiça. O executiva não executa o 
que diz a lei no bem comum. O 
legislativo em sua maioria  trai o 
povo brasileiro.   

A Comissão Pastoral da Terra 
vem a esse ato no Tuca (Teatro da 
Universidade Católica de São Pau-
lo) unir com todos e todas no ges-
to sublime de liberdade e de amor 

ao país e solidariedade maior com 
os trabalhadores e trabalhadoras, 
em todas as regiões do Brasil em 
que sofreram e estão sofrendo 
violências no campo.

A Comissão Pastoral da Terra 
soma-se ao debate e às lutas pela 
terra e reforma agrária popular, 
justa democrática, digna e já no 
Brasil. Ergamos nossa voz contra 
o capitalismo que destrói por den-
tro e por fora a natureza e o ser 
humano. Manifestemo-nos contra 
a ‘estrangeirização’ de terras do 
nosso país.

Vamos continuar firmes na 
luta pela liberdade, pela reforma 
agrária e de todos os direitos da 
pessoa humana e da classe traba-
lhadora. Passo a passo marche-
mos juntos rumo a paz no campo 
e na cidade com nossas lutas, en-
frentando o poder do capital com 
dedicação consciente porque o 
nosso movimento é de transfor-
mação revolucionária. Esse mo-
vimento será mais forte quando 
envolver toda a massa de traba-
lhadores em suas várias formas de 
trabalho e organização.

Viva a luta a terra, contra a   
violência no campo brasileiro. 

Comissão Pastoral da Terra

A injustiça no campo 
aumenta
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O problema habitacional bra-
sileiro é conhecido por toda a so-
ciedade e já data de um longo tem-
po. As cidades foram constituídas 
para receber a mão de obra barata 
dos trabalhadores do entorno dos 
centro produtivos e até mesmo 
de outros estados, de modo que 
o lucro e não a vida sempre foi o 
pilar (des)organizador do espaço 
urbano.

Na região metropolitana de 
Belo Horizonte a história não 
é diferente e esta foi a condição 

fundamental para que nos orga-
nizássemos há alguns anos para a 
luta por moradia.

Neste meio tempo, nos aproxi-
mamos e nos identificamos com 
o MTST e hoje compomos o 
conjunto de estados onde o Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem 
Teto tem atuação através de ocu-
pações urbanas e outras formas 
de mobilização.

Após três anos de luta pela 
moradia e denúncia do proje-
to habitacional burguês em Belo 

Horizonte, as comunidades Ca-
milo Torres e Irmã Dorothy (duas 
grandes ocupações que construí-
mos e que marcaram um enfren-
tamento intenso com o Estado) 
vêm sofrendo ataque direto no 
sentido que o despejo aconteça 
a qualquer preço, seja no campo 
constitucional ou inconstitucio-
nal, atentando contra a  vida das 
lideranças.

No último dia 14 de junho 
a companheira Elaine (uma das 
coordenadoras do MTST no es-

Criminalização e 
expulsão dos pobres no 
Estado de Minas Gerais
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tado de Minas) e sua filha Sofia 
(de apenas quatro anos) sofreram 
um atentado: um sujeito invadiu 
sua moradia e com arma em pu-
nho ameaçou Elaine e  disparou 
três vezes na cabeça de Sofia. Por 
algum milagre não ocorreu a tra-
gédia anunciada porque, pasmem 
todos, a arma travou, e Sofia pode 
ser salva pelo pai, Lacerda (tam-
bém coordenador do movimento), 
que ao receber a ligação de Elaine 
foi ao encontro da filha para impe-
dir que o autor a matasse.  

Seria um fato isolado se, no 
percurso deste mesmo dia, o tra-
tamento dado pela Polícia Militar 
de Minas Gerais que buscava co-
locar as lideranças - principalmen-
te o companheiro Lacerda - na 
condição de réu, uma vez que o 
mesmo fora  acusado de desaca-

to a autoridade ao questionar a 
PMMG sobre a liberação do mo-
torista seqüestrado pelo autor do 
atentado na tentativa de fuga e de 
ser o portador da arma. 

Depois de todo transtorno do 
dia, ao retornar para a comunida-
de, toda a coordenação que esteve 
na delegacia sofreu ameaças di-
retas e indiretas por telefone. Al-
guns minutos depois da saída dos 
últimos coordenadores presentes 
nas comunidades, as mesmas fo-
ram invadidas por cerca de vinte 
homens armados e encapuzados 
que disseram aos moradores que 
no local não haveria mais comis-
são. 

Diante de todos esses fatos 
percebe-se que a  partir do dia 14 
de junho iniciou-se o criminoso 
cumprimento do despejo deseja-

do pelo governo através do uso da 
força; usando ferramentas como a 
criação do pânico e da desestabi-
lização das comunidades em luta.

Esta política de expulsão sem 
solução digna deve ser denuncia-
da, uma vez que vários direitos 
constitucionais foram violados, 
inclusive o direito à vida. 

A comunidade aguarda investi-
gação de todos os fatos e que os 
culpados sejam punidos, embora 
saibamos que neste Estado e com 
os governantes que temos – ma-
rionetes do capital imobiliário e 
especulativo - a justiça só se fará 
de fato com a luta do povo.

Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto

“Não é somente da guerra e de suas 
destruições que sofre o proletariado, 

mas do próprio regime capitalista, 
que é a verdadeira causa da guerra. 
Suprir o regime capitalista é a única 

via segura para o proletariado, a 
única que lhe permite escapar ao seu 

sombrio destino” 

Karl Liebnecht



16 Agosto de 2011

Erguendo Barricadas! Basta de assassinatos! Nenhum militante a menos!

As Brigadas Populares (BPs) 
veem em tempo real o processo 
de criminalização das lutas so-
ciais no país – sendo que em Mi-
nas Gerais, sob vários aspectos, a 
realidade transformou o Estado 
numa vanguarda da transforma-
ção de questões sociais em caso 
de polícia, em questões penais.  

A Constituição da Repúbli-
ca, no inciso LVII do art. 5º, diz 
que ninguém é culpado até que a 
sentença condenatória se torne ir-
recorrível. Aí sim alguém pode ir 
preso. Antes disso, só por prisão 
cautelar e em casos excepcionalís-
simos – a liberdade é a regra má-
xima, a prisão antes da condena-
ção é a exceção.

Mesmo assim Minas Gerais 
bate recorde de encarceramen-
to massivo de seus cidadãos: se-
gundo o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), 72% das pessoas 
presas não têm condenação. Além 
do movimento de construção 
na cidade de Ribeirão das Neves 
(região metropolitana de BH) de 
mais oito estabelecimentos prisio-
nais – sendo um deles em regime 
de PPP (Parceria Público-Priva-
da), onde cada prisão será lucrati-
va para o empreendedor prisional. 
A criminalização vai começar a 
dar dinheiro para os empresários 
e políticos de plantão. Miséria e 
desigualdade passaram a ser prin-
cipalmente assuntos de política 

penitenciária.
Este foco em tratar conflitos 

e questões sociais como casos 
criminais e tomar os envolvidos 
neles como delinquentes traz di-
ficuldades cotidianas e permanen-
tes para a conquista de direitos 
nas Alterosas. A luta pela moradia 
– bancada pela Frente de Reforma 
Urbana das BPs e por outras en-
tidades – sofre a todo momento a 
desrazão das autoridaes públicas e 
dos executores de suas ordens, a 
polícia. Até há pouco tempo a Po-
lícia Militar impedia ilegalmente a 
entrada de material de alvenaria 
para a construção de barracos na 
Ocupação Dandara, organizada 
pelas BPs. Esta ordem – como 

Intensificar a luta
por moradia
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dissemos, sem respaldo legal ne-
nhum – veio supostamente das 
autoridades municipais e manteve 
quase novecentas famílias mo-
rando em casebres insalubres e 
perigosos. Esta situação chegou 
até as raias da tragédia: por causa 
do impedimento de construções 
mais seguras, duas meninas, Bea-
triz (8 anos) e Estefhany (6 anos), 
morreram carbonizadas em sua 
própria casa. Quem ousasse con-
testar ou desafiar o bloqueio ilegal 
da PM era apreendido e levado 
como tendo cometido crimes de 
desobediência, ameaça, resistên-
cia e outros que as autoridades 
achassem pertinentes.

A apreensão de líderes comu-

nitários e militantes por terem su-
postamente cometido crimes de 
afronta à autoridade é fato corri-
queiro. Basta alguém levantar a voz 
para exigir direitos que já está no 
mínimo na mira da polícia, como 
agitador e desordeiro. A cidadania 
se tornou conduta criminosa.

E isso se repete em vários es-
paços. A Marcha da Liberdade – 
ocorrida em BH juntamente com 
a Marcha das Vadias – foi atacada 
violentamente pela Guarda Mu-
nicipal quando chegou à porta da 
Prefeitura da Capital; outras mar-
chas e manifestações também so-
freram e sofrem a todo momento 
com a truculência e violência das 
autoridades, prisão ou ameaça de 

prisão de várias pessoas envolvi-
das nas lutas pela cidadania e por 
justiça social.

Em alguns espaços ocorrem 
tentativas de assassinato (há pou-
co por sorte um coordenador de 
ocupação não foi executado junto 
com sua família), e ao que parece 
com o descaso que a polícia e ou-
tras autoridades têm para com os 
pretos e pobres do país.  

Mas as BPs e seus apoiadores e 
aliados continuam firmes na luta: 
sempre se soube que a luta pela 
dignidade humana é uma peleja 
das mais perigosas. 

Brigadas Populares
Pátria livre – Poder Popular  

“Eles fecham as fábricas, nós abrimos. 
Eles roubam as terras e nós ocupamos. 
Eles fazem guerras e destroem nações, 

nós defendemos a paz e a integração 
soberana dos povos. Eles dividem e 
nós unimos. Porque somos a classe 
trabalhadora. Somos o presente e o 

futuro da humanidade”

Encontro Latino Americano de Empresas
Recuperadas pelos Trabalhadores
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A história do Brasil não é di-
ferente da história de toda Amé-
rica Latina e Anglo Saxônica em 
relação ao genocídio dos povos 
autóctones. Ela é tingida de san-
gue dos povos indígenas, que co-
vardemente foram atacados pelos 
exércitos, bandeirantes, etc. Só 
nos primeiros cem anos de inva-
são, foram mais de 70 milhões de 
indígenas assassinados em todas 
as Américas. Temos que ter cons-
ciência que o genocídio é um pro-
cesso contínuo, e seu fim depende 
da solução da disputa pela terra, 
ou seja, está diretamente relacio-
nado com os interesses do capital 
de expandir as fronteiras agrícolas 
e hoje soma-se às megaconstru-
ções do  Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), projeto do 
governo federal que estava esque-
cido nas gavetas dos gabinetes de 
Brasília desde a ditadura militar.

Desde do início da ocupação 
do Brasil, nós indígenas temos re-
sistido com a nossa organização 
própria e saberes tradicionais  e 
enfrentado todo tipo de violação 
de direitos humanos. Podemos 
citar, entre tantas organizações 

dos povos indígenas, a Confede-
ração dos Tamuias, liderada por 
Cunhambebe e Aimberê, e a Sete 
Missões, liderada por Sepé Tiara-
ju. Hoje, continuamos resistindo 
em todo território brasileiro, em 
todo continente americano.

No período colonial, os assas-
sinatos foram para atender à de-
manda econômica europeia, que 
já se preparava para a nova forma 
orgânica da economia e políti-
ca, o capitalismo. Hoje, mais de 
meio milênio depois, o genocídio 
dos povos indígenas ainda tem o 
mesmo caráter, atender interesses 
econômicos de grupos hegemôni-
cos da especulação e do acumulo 
do capital, que têm como princi-
pal aliado o Estado brasileiro e 
como sócios vários parlamentares 
e familiares de ex-presidentes.

A violência extrema contra os 
povos originários é naturalizada de 
forma brutal. No início a descul-
pa para que a violência contra es-
ses povos não tivesse opositores, 
o subterfugio era que nós, povos 
indígenas, não tínhammos alma, 
portanto não éramos nem huma-
no nem criatura de Deus. Hoje a 

desculpa é influenciada por esse 
primeiro conceito, mas como caiu 
por terra o mito do desalmado, a 
desculpa é que “são apenas índios, 
empecilho para o desenvolvimen-
to” e, assim, tem no preconceito e 
racismo dos não proprietários de 
meios de produção a base de acei-
tação e naturalização da violência 
contra indígenas.

A configuração da violência 
contra os povos indígenas é acir-
rada na luta de classe, é o fator 
econômico, e não o racial (o ra-
cismo é influenciado diretamen-
te pelo fator econômico), que é 
determinante. Num Estado onde 
as regras são norteadas pelos in-
teresses do capital, como o Brasil, 
“é natural” que a violência seja ex-
tremada.

A violência, genocídio, etnoci-
dio, tortura, opressão, criminaliza-
ção e toda espécie de ultraje à vida 
é inerente ao regime capitalista 
que tem o Estado como adminis-
trador e mantenedor.

Nos últimos 30 anos, com a 
expansão agrícola em grande es-
cala, centenas de assassinatos fo-
ram cometidos contra lideranças 

Combater o genocídio 
indígena é tarefa de 
todos os lutadores
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indígenas no Brasil - em espaço 
de tempo e geográfico diferentes, 
mas que tiveram como eixo cen-
tral a luta pela demarcação das 
terras indígenas. Podemos citar 
entre os casos emblemáticos, com 
repercussão nacional e internacio-
nal, os assassinatos de Marçal Tu-
pã-i Guarani (1983), Galdino Pa-
taxó (1997), Xicão Xucuru (1998), 
Marcos Veron (2003).

O Estado brasileiro tem vio-
lado todos os direitos consti-
tuído dos povos indígenas, ora 
indiretamente - com omissão e 
favorecendo os grandes proprie-
tários de terra, as transnacionais 
do agronegócio, construtoras e 
imobiliárias (principais mandan-
tes de crimes contra as lideranças 
indígenas) -, ora diretamente por 
meio de seus agentes de força e 
segurança, como Exército, Polícia 
Federal, Polícia Militar, guardas 
municipais e empresas paramilita-
res de segurança privada.

Não obstante, além do Execu-
tivo, o Brasil conta com o Legis-
lativo e o Judiciário a serviço do 
capital.

O Relatório da Violência 
contra povos indígenas, feito 
anualmente pelo CIMI, nos for-
nece dados alarmantes. A cada 
ano o numero de assassinatos de 
indígenas tende a aumentar. Só no 
ano passado, segundo o relatório, 
cerca de 60 indígenas foram as-
sassinados no ano de 2010. Des-
ses, a maioria morreu no estado 
do Mato Grosso do Sul, onde os 
ataques dos latifundiários aos po-
vos indígenas é cotidiano. Ainda 

segundo o relatório do CIMI, 
em 2010 foram mais de 150 
ameaças de morte contra indí-
genas, e mais uma vez o MS sai 
em primeiro lugar no ranking 
nacional.

Como já foi dito, esses 
ataques são todos fomenta-
dos pela disputa da terra, que 
para os fazendeiros não passa 
de mercadoria, de onde eles 
exploram todos os recursos 
para aumentar o acúmulo de 
capital. Já para os povos indí-
genas a terra é a mantenedora 
da vida e da própria existência, 
a ser explorada de forma que 
não destrua o equilíbrio e har-
monia da natureza.

Como o Estado brasileiro 
nunca puniu um assassino de 
indígena e seus mandantes, es-
tes crimes continuam e vemos 
como única solução a imediata 
demarcação de 100% das ter-
ras indígenas e a desintrusão 
dos não indígenas destas áreas.

 
Movimento Indígena 

Revolucionário
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Objetivamente quando pen-
samos em criminalização dos 
movimentos sociais em geral já 
deveríamos conceber a crimina-
lização das mulheres, justamente 
por estas serem mais da metade 
da classe trabalhadora hoje, so-
frendo com os projetos como 
os megaeventos, PAC que tan-
to tem sido parte do debate do 
movimento hoje. Porém há tam-
bém as questões específicas que 
precisam ser levadas em conta, 
algumas com relação direta com 
a conjuntura e projetos de rees-
truturação das cidades e outras 
relacionadas as discussões de se-
xualidade.

O investimento apenas formal 
em políticas públicas para assegu-
rar os direitos das mulheres por 
parte dos governos federal, esta-
duais e municipais apenas torna o 
problema mais crônico em todo 
Brasil. Assim como no movimen-
to as pautas feministas são enca-
radas como a cereja do bolo, na 
sociedade as mulheres ainda são 
vistas como seres de segunda clas-
se, que merecem apenas o reco-
nhecimento formal de sua igual-
dade junto aos homens, mas não 
o reconhecimento prático desta 
igualdade.

A criminalização das 
mulheres e a legalização 

do aborto

Hoje a forma mais clara de 
criminalização debatida junto ao 
movimento feminista é a crimina-
lização das mulheres que praticam 
o aborto. O caso mais emblemáti-
co é o do Mato Grosso do Sul que 
em 2007 foi alvo da grande mídia 
brasileira: Uma clínica de plane-
jamento familiar foi estourada e 
foram apreendidos, sem ordem 
judicial, 10 mil prontuários médi-
cos posteriormente usados pelo 
Ministério Público do estado para 
acusar milhares de mulheres e cer-
ca de 70 foram condenadas (mes-
mo sem provas) a penas “alterna-
tivas” consideradas pedagógicas 
-cuidarem de crianças em creches 
– e forçadas a aceitaram um acor-
do para não serem expostas junto 
a sociedade. O processo no MS 
resultou no “suicídio” da dona da 
clínica Neide Mota que foi a mídia 
denunciar a hipocrisia da socieda-
de e também na condenação de 4 
trabalhadoras da mesma clínica. A 
criminalização e perseguição das 
mulheres que praticam aborto em 
nosso país vem aumentando ten-
do casos até de mulheres algema-

das em macas ao recorrer ao ser-
viço médico devido complicações 
de aborto, além de diversas ações 
no congresso nacional que visam 
também perseguir e criminalizar 
as mulheres como o Estatuto do 
Nascituro e a CPI do Aborto.

Em nosso país mulheres são 
achincalhadas e criminalizadas não 
apenas por decidirem sobre seus 
corpos, mas também por levarem 
em consideração se continuam ou 
não com uma gravidez a realidade 
concreta de muitas vezes terem fi-
lhos e não terem como sustentar 
mais uma boca. É, as mulheres 
que abortam no país não estão 
distantes da nossa realidade, sou 
eu, é você, sua irmã, minha tia, sua 
mãe, a tia de uma vizinha, sua filha, 
todas mulheres como nós. Bom 
lembrar que durante a escravidão 
as mulheres negras abortavam por 
não quererem que seus filhos e fi-
lhas vivessem as angústias, violên-
cias e humilhações impetradas por 
sinhozinhos e sinhazinhas.

A política de integralidade ao 
atendimento à saúde da mulher 
vem sendo sistematicamente ata-
cada por conta dos acordos com 
o setor mais conservador da base 
governista, rifando assim a saúde 
das mulheres e a garantia de suas 

As mulheres, a 
criminalização e o 

nosso lugar na política
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vidas, fechando os olhos para o 
drama diuturno de mortes mater-
nas resultantes de aborto insegu-
ros e clandestinos realizados em 
nosso país que são a 4ª causa de 
morte materna nacional.

Despejos, PAC e 
megaeventos

A criminalização das mulheres, 
como já dito anteriormente, é in-
trínseca a criminalização dos movi-
mentos sociais, pois quando damos 
conta de quem é maioria da classe 
que necessita moradia digna e vem 
sendo expulsa de suas casas pelo 
poder público vemos que possuem 
cor e gênero, São as mulheres as 
maiores atingidas pelos despejos, 
inundações e tantas outras ações 
que prevêem a retirada de milhares 
de pessoas de suas casas para bene-
ficiar o capital imobiliário.

Não podemos esquecer tam-
bém do advento dos megaeven-
tos e do próprio PAC do governo 
federal na conjuntura atual, pois 
além de criminalizar as mulheres 
com as desocupações de áreas 
urbanas e rurais, a truculência da 
força policial e muitas vezes a uti-
lização do estupro como arma em 
conflitos diversos não podemos 

esquecer que há o aumento bru-
tal da exploração sexual e tráfico 
de pessoas, atingindo diretamen-
te mulheres e crianças regiões de 
canteiros de grandes obras, que 
são os casos dos megaeventos e 
PAC. O episódio de Jirau acabou 
mostrando isso para nós também 
quando o deputado federal Pauli-
nho da Força afirmou em reunião 
na época que era um absurdo não 
ter bordéis próximos aos canteiros 
de obras, resumindo o problema 
de Jirau a necessidade de casas de 
tolerância junto aos canteiros de 
obra como se a violência contra a 
mulher resolveria o impasse. Não 
é de hoje a lógica de que as ten-
sões sociais podem ser minimiza-
das por meio da exploração sexual 
e da violência, ao invés de resolver 
a precaridade das condições de tra-
balho na construção civil.

As mulheres exploradas são 
ainda mais marginalizadas em 
nossa sociedade, pois se normal-
mente quando mulheres espan-
cadas e estupradas vão denunciar 
estas violências já são culpabiliza-
das e achincalhadas nas delega-
cias, as mulheres em situação de 
exploração sexual são ainda mais, 
pois não possuem direitos sociais 
como as outras mulheres, são a 

marginália da marginália e na ca-
beça de boa parte da sociedade 
muitas vezes levaram o que me-
receram. São vítimas da violência 
policial e criminalizadas pela pró-
pria sociedade.

Já temos visto o acirramento 
dos conflitos por conta da terra 
no campo e na cidade, as mulhe-
res estão também no centro deste 
debate, pois se não debatermos 
e disputarmos junto a sociedade 
o fim da criminalização das mu-
lheres, a necessidade da socializa-
ção do trabalho doméstico para a 
nossa real emancipação e o fim da 
mercantilização do nosso corpo 
não há como avançarmos subs-
tancialmente nas lutas postas para 
nós neste período. É necessário 
compreendermos a necessidade de 
em nossos movimentos darmos 
espaço de visibilidade para as pau-
tas feministas, pois não podem ser 
encaradas como pauta secundá-
rias quando se trata de luta social 
em um páis com mais de 50% de 
mulheres na classe trabalhadora. 
Como já disse Rosa Luxemburgo, 
quando uma mulher avança, ne-
nhum homem retrocede.

Diário da Liberdade
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Desde muito tempo os movi-
mentos sociais têm sidos tratados 
como caso de polícia. Isto é, as 
forças repressoras do Estado são 
utilizadas para inibir, amedrontar, 
reprimir e até matar quem se opõe 
ou tenta se opor ao status quo; que 
se manifesta na luta social e no 
meio social. A repressão é mais 
ampla que tão somente os setores 
organizados: sendo pobre e con-
testando a ordem vigente, pronto!  
Aí vem “a força pública” para co-
locar ordem nas coisas (ou acabar 
com a baderna, como gostam de 
propagar os conservadores).

Embora a Constituição Fede-
ral garanta o mais amplo direito 
de manifestação e de greve, o que 
se assiste no Brasil é um atentado 

a estas garantias legais, principal-
mente em ações que confrontam 
o poder do capital.

A burguesia tenta criar um 
clima “se a economia vai bem, o 
Brasil vai bem, não é necessário 
lutar, reivindicar e fazer greve”.  
Mas, apesar desta intensa campa-
nha midiática,  estamos assistindo 
a uma gradativa retomada da ca-
pacidade de luta do movimento 
sindical.

No primeiro semestre de 2011, 
importantes categorias se mobili-
zaram em várias regiões do país. 
Tanto no setor público como no 
privado, professores estaduais e 
municipais, trabalhadores da saú-
de, funcionários das universidades 
federais, metroviários, eletricitá-

rios, urbanitários, condutores de 
ônibus, ferroviários e trabalha-
dores em saneamento e na cons-
trução civil romperam o clima de 
anestesia geral que primou nos 
últimos anos e foram à luta. Obti-
veram conquistas nas negociações 
das campanhas salariais, mesmo 
enfrentando os mecanismos ide-
ológicos, políticos e jurídicos das 
classes dominantes.

 E a expectativa de lutas para o 
segundo semestre é ainda maior. 
As negociações salariais de gran-
des categorias organizadas (pe-
troleiros, bancários, metalúrgicos, 
químicos, etc) se combinam com 
as necessárias manifestações con-
tra o desmonte do Estado promo-
vidas pelo governo Dilma - como 

Lutar não é crime! 
Ou não deveria ser.
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as principais obras do PAC, base-
adas nas Parcerias Publicas Priva-
das (PPPs).

A burguesia tem muito claro 
que tudo se define no terreno da 
luta de classes, da correlação de 
forças. Nos anos 1970, por exem-
plo, quando a disposição dos ope-
rários de São Paulo e do ABC de 
derrubar o arrocho salarial coinci-
diu com a mobilização pelas liber-
dades democráticas que contagia-
va amplas camadas da sociedade 
brasileira, os metalúrgicos soube-
ram ir além dos limites corporati-
vos para liderar o movimento que 
derrubou a ditadura. 

Por isso, no confronto de in-
teresses em que estão medindo 
forças o capital e os trabalhadores 
organizados pelos sindicatos, não 
raras vezes a repressão se mani-
festa através de multas pesadas 
aos sindicatos grevistas, ou com 
os chamados interditos proibitó-
rios (decisões de tribunais do Tra-
balho impedindo os sindicatos de 

ter contato direto para convencer 
os trabalhadores a aderirem a mo-
vimentos reivindicatórios), até a 
demissão de dirigentes sindicais, 
cipeiros e membros de comissões 
representativas.

Não bastasse todo o apara-
to do Estado, das lei antissociais 
que são fartamente utilizadas para 
reprimir qualquer movimento ou 
organização, não se interrompe-
ram os crimes contra a vida. Os 
recentes casos de crimes contra 
lideranças rurais, sendo todas elas 
de trabalhadores defensores da 
floresta.

Nada disto é comum, senão 
o fato da omissão do estado em 
garantir o livre direito de greve e 
de manifestação,  estabelecidos na 
Constituição Federal. Ter um di-
reito significa que o Estado deve-
ria garantir sua efetivação. Porém, 
ao longo da ofensiva neoliberal 
iniciada nos anos 1990, gradativa-
mente o direito de greve foi sendo 
esvaziado, tanto por leis ordiná-

rias como pelo entendimento dos 
tribunais. Atualmente, para as ca-
tegorias que integram o que a lei 
denomina “serviços essenciais” 
podemos afirmar, sem exagero, 
que já não existe.

Eis um desafio decisivo para 
todos os que lutam pelas liber-
dades democráticas no Brasil: 
adotar uma postura mais ativa e 
geral  na denúncia dos fatos ocor-
ridos, bem como das centenas de 
denúncias de potenciais crimes 
anunciados através de ameaças 
concretas de outras lideranças em 
todo território nacional. Sair da 
postura tão somente reativa de-
pois das tragédias ocorridas. Não 
se pode, nem se deve poupar o 
poder Executivo, o Judiciário e o 
Llegislativo pela postura de passi-
vidade adotada frente à barbárie 
que vem ocorrendo contra os tra-
balhadores e suas organização .

É hora de dizer: Basta!  
 

Intersindical

“A vida é bela. Que as futuras 
gerações a livrem de todo mal e 
opressão, e possam desfrutá-la 

em toda sua plenitude”
Leon Trotsky
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A utilização dos recursos da 
cidade é mais uma maneira dos 
capitalistas garantirem a obtenção 
de lucro como a especulação imo-
biliária; privatizando a saúde mu-
nicipal; precarizando a educação 
pública; retirando do poder públi-
co a gestão do transporte coletivo, 
concentrando nos empresários de 
ônibus e aumentando tarifas ao 

seu bel-prazer.
A luta por moradia digna, saú-

de e educação pública e gratuita, 
transporte público com qualidade 
são bandeiras históricas dos mo-
vimentos por direitos sociais, bus-
cando garantir condições seme-
lhantes para todos de se apropriar 
do direito à cidade.

O Estado - instrumento contro-

lado pelos especuladores imobiliá-
rios, donos dos meios de comuni-
cação, proprietários das empresas 
de transporte coletivo, banqueiros 
e outros agentes do Capital - con-
solida os mecanismos já existentes 
para promover seu autobeneficia-
mento; aspecto expressivo com o 
aumento abusivo da passagem de 
ônibus ocorrido em São Paulo e 

Luta contra o aumento 
da passagem de 

ônibus em São Paulo:
O direito à cidade
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em diversas outras cidades do país 
– apontado para os próximos anos 
políticas semelhantes devido aos 
megaeventos (Copa e Olimpíadas).

Dessa maneira, o Estado apro-
funda as atuais condições de de-
sigualdade social, criminalizando 
aqueles que resistem a esse pro-
cesso, contribuindo com o setor 
privado. 

Criminalização

No início de 2011, a cidade de 
São Paulo acompanhou várias ma-
nifestações contrárias ao aumento 
da passagem de ônibus (R$2,70 
para R$3,00) – até então, a passa-
gem mais cara do Brasil. A pressão 
popular conquistou a realização de 
uma audiência pública debatendo 
o aumento com a presença do se-
cretário de transportes municipal.

O movimento ocupou a Câ-
mara de Vereadores, pressionando 
pela abertura de negociação; fez 
um acorrentamento no prédio da 
prefeitura, para pressionar uma ne-
gociação com o Prefeito Gilberto 
Kassab; passou por terminais de 
ônibus dialogando com a popu-
lação; colocou mais de quatro mil 

pessoas em passeatas, na luta por 
um transporte público e de quali-
dade. O Estado, indisposto ao di-
álogo, utilizou o seu aparto para 
reprimir e criminalizar aqueles en-
volvidos na luta contra o aumento.

A criminalização estatal ficou 
evidente em pelo menos três oca-
siões: durante a primeira manifes-
tação, com aproximadamente 500 
pessoas, 30 delas foram levadas à 
delegacia, e cinco encaminhadas 
ao hospital por lesões de bala de 
borracha; em outro protesto, na 
porta da prefeitura de São Paulo, 
enquanto os manifestantes pres-
sionavam Gilberto Kassab pela 
abertura de negociações a Polícia 
Militar junto com a Guarda Civil 
Metropolitana espancava Vinícius 
Boim deixando-o com braço, na-
riz e costelas quebradas, utilizan-
do balas de borracha, bombas de 
efeito moral e lacrimogêneo para 
dispersar os manifestantes; por 
fim, no dia 17 de março, no tér-
mino de uma passeata na frente 
do metrô Anhangabaú, agentes da 
segurança da estação agrediram 
aleatoriamente todos que estavam 
distribuindo panfletos contra o 
aumento da passagem no interior 

da estação, deixando muitas pes-
soas com escoriações e algumas 
encaminhadas ao hospital.

Tais acontecimentos eviden-
ciam que o Estado tem lado, e não 
é o dos trabalhadores e oprimidos. 
A criminalização aos movimentos 
sociais e à pobreza está em acordo 
com o interesse do setor privado, 
que corresponde àqueles que estão 
na gestão estatal. A unidade dos 
lutadores sociais se põe necessária 
para reverter tal situação, possibi-
litando avançar nas conquistas so-
ciais àqueles que mais necessitam.

A luta por um transporte total-
mente gratuito, público e de qua-
lidade corresponde à defesa pelo 
total acesso à cidade, sendo um 
mecanismo para enfrentar a desi-
gualdade social. Desigualdade esta 
que é aprofundada às mulheres ví-
timas da desigualdade salarial e se-
xual do trabalho, que sofrem com 
a restrição de assentos reservados 
a mães e gestantes nos ônibus, fal-
ta de segurança noturna nos ter-
minais e pelo duplo pagamento da 
tarifa (da mulher e do filho).

Movimento de Luta contra o 
Aumento das Tarifas

“As revoluções se produzem 
nos becos sem saída”

Bertold Brecht
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Brasil, o país que mais mata 
homossexuais no mundo. Segun-
do a ONG Grupo Gay da Bahia, 
associação de defesa dos direitos 
humanos doshomossexuais que 
realiza anualmente a coleta de da-
dos sobre a violência homofóbica 
no Brasil, 260 pessoas foram as-
sassinadas no Brasil em 2010pelo 
fato de serem gays, travestis e lés-
bicas, 62 a mais  que em 2009 (198 
mortes).

Em 2011, o que vemos é um 

quadro preocupante. Desde as 
campanhas eleitorais para a pre-
sidência, no ano passado, quando 
o debate político foipautado pelo 
discurso moralista e fundamenta-
lista dos candidatos Dilma Rous-
sef  e José Serra, o que vimos foi 
a intensificação dos episódios de 
aagressão física e verbal à popula-
ção LGBT em todo o país.

Com a aprovação da união es-
tável homoafetiva pelo Supremo 
Tribunal Federal em maio deste 

ano e com as discussões cada vez 
mais acaloradasacerca do PLC 
122/2006, projeto de lei que tor-
na crime os atos homofóbicos, e 
do Kit Escola Sem Homofobia, 
os LGBTs vêm sofrendo ascon-
sequências de lutar por respeito 
e igualdade. O aumento da visibi-
lidade dessa luta também provo-
cou a reação de grupos políticos 
ligados àsdiferentes igrejas, cujos 
representantes se organizam por 
meio de uma bancada parlamen-

Violência Homofóbica 
no Brasil: é hora de dar 

uma basta!
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tar no Congresso Nacional, que 
trava diariamente umabatalha 
contra o direito à diversidade. A 
conseqüência mais grave desse 
enfrentamento é a legitimação da 
violência sofrida pela população 
LGBT notrabalho, na escola, na 
família, nos meios de comunica-
ção. Violência que por vezes aca-
ba culminando em morte.

Todos os dias são divulgados 
casos de agressão verbal e física 
contra lésbicas, gays, travestis e 
transexuais. No caso das lésbicas, 
muitas vezes taisagressões são 
acompanhadas de violência se-
xual. Quem mais sofre com a ho-
mofobia são os homossexuais que 
vivem no interior e nas periferias.
Segundo dados do Grupo Gay da 

Bahia,64% dos homicídios ocor-
rem nas cidades do interior.

Dos homossexuais assassina-
dos no Brasil em 2010, 43% fo-
ram mortos a tiros, 27% com fa-
cas, 18% vítimas de espancamento 
ou pedrada e 17%sufocados. 90% 
das travestis foram mortas a tiros 
na rua. Os assassinatos envolvem 
tortura, castração e empalamento, 
o que mostra como ahomofobia 
está relacionada a crimes de ódio.

Como forma de combate à dis-
criminação e à morte de lésbicas, 
gays, travestis e transexuais se faz 
necessária a construção de proje-
tos educativoscomo o KIT Esco-
la sem Homofobia como uma das 
medidas necessárias para que as 
novas gerações aprendam sobre 

as questões de gênero esexualida-
de, combatendo assim o precon-
ceito. Também se faz necessária 
a aprovação do PLC 122/2006 
para que os crimes de ódio contra 
LGBTssejam punidos, evitando 
que o número de assassinatos de 
homossexuais continue crescen-
do impunemente no país.

Ao contrário do que é ampla-
mente divulgado pela bancada re-
ligiosa do Congresso Nacional, o 
PLC 122 não fere a liberdade de 
expressão de ninguém. Ele apenas 
tenta impedir que os LGBT sejam 
mortos, agredidos ou ofendidos 
por serem o que são, nos mesmos 
moldes da lei do racismo. 

Coletivo 28 de Junho

“Por um mundo onde sejamos 
socialmente iguais,

humanamente diferentes e 
totalmente livres”

Rosa Luxemburgo
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Muito se diz sobre a prioridade 
em diminuir a miséria e as diferen-
ças sociais no Brasil. No entanto, 
há pouca reflexão sobre o quanto 
a miséria e a marginalização da 
maior parte da população são fun-
damentais para o projeto de poder 
das elites racistas do país.

A superação da pobreza depen-
de, fundamentalmente, do rompi-
mento com os interesses do gran-
de Capital, no Brasil representado 
por latifundiários e empresários 
do agronegócio; por banqueiros, 
especuladores financeiros e em-
presas multinacionais de diversas 
áreas. Acreditamos que somente 
uma mudança estrutural nas rela-
ções políticas, sociais, raciais e eco-
nômicas será capaz de eliminar as 
desigualdades em nosso país.

Há sim uma histórica e perma-
nente divisão de classes composta 
por um lado pelos personagens 
já citados acima, por outro pela 
massa empobrecida, trabalhado-
res e desempregados em todos os 
níveis. Mas, chamamos a atenção 
em particular para situação da po-
pulação negra no Brasil. O racismo 
tem ditado a dinâmica das relações 
sociais desde a falível abolição da 
escravidão, há 123 anos.

A população pobre que se de-
clara parda ou preta é quase o tri-
plo da que se declara branca, de 
acordo com dados do Censo 2010.

Em maio de 2011 o governo 
federal definiu para o limite da mi-
séria - renda de até R$ 70 por mês 
- e divulgou que 16,2 de pessoas se 
encaixam nele. Uma semana de-
pois, o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) divul-
gou a cor ou raça declarada deste 
grupo de pessoas. De acordo com 
os dados, 4,2 milhões dos brasilei-
ros pobres se declararam brancos 
e 11,5 milhões pardos ou pretos - 
isso significa que o número de po-
bres negros é 2,7 vezes o número 
de pobres brancos.

Não bastassem as mazelas so-
ciais que afligem historicamente 
a população negra por meio do 
subemprego, do desemprego, da 
falta de moradia, dos serviços pre-
cários de saúde e educação, da falta 
de oportunidades e do desumano 
e permanente preconceito e discri-
minação racial em todo e qualquer 
ambiente social, percebe-se a vi-
gência de um projeto de extermí-
nio da população negra, por parte 
do Estado brasileiro.

O Estado e suas policias man-

tém uma atuação coercitiva, pre-
conceituosa e violenta dirigida a 
população negra. Desrespeito, 
agressões, espancamentos, tortu-
ras e assassinatos são práticas co-
muns destas instituições.

Em julho de 2009 a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, 
UNICEF e o Observatório de Fa-
velas divulgam resultados de sua 
pesquisa, e os dados são ainda mais 
estarrecedores: 33,5 mil jovens se-
rão executados no Brasil no curto 
período de 2006 a 2012. Os estu-
dos apontam que os jovens negros 
têm risco quase três vezes maior de 
serem executados em comparação 
aos brancos.

Conforme o “Mapa da Vio-
lência 2011: os jovens do Brasil”, 
em 2002, em cada grupo de 100 
mil negros, 30 foram assassinados. 
Esse número saltou para 33,6 em 
2008; enquanto entre os brancos, 
o número de mortos por homicí-
dio, que era de 20,6 por 100 mil, 
caiu para 15,9. Em 2002, morriam 
proporcionalmente 46% mais ne-
gros que brancos. Esse percentual 
cresce de forma preocupante uma 
vez que salta de 67% para 103%.

De acordo com o mesmo 
Mapa, constata-se que o grau de 

O extermínio direto e 
indireto como parte do 

projeto de poder
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vitimização da população negra 
é alarmante: 103,4% maiores as 
chances de morrer uma pessoa ne-
gra, se comparada a uma branca; 
sendo 127,6% a probabilidade de 
morte de um jovem negro [de 15 a 
25 anos] à de um branco da mesma 
faixa etária.

Cada vez mais explícitos, os 
casos de violência policial furam 
o bloqueio da grande mídia, cau-
sando comoção e provocando a 
atenção da opinião pública a cer-
ca desta realidade. O último grave 
acontecimento foi a do desapare-
cimento do menino negro Juan 
Moraes, morto aos 11 anos pela 
polícia do Rio de Janeiro. O geno-
cídio negro já é admitido por par-
te imprensa nacional, a exemplo 
do jornal Correio Braziliense, que 
após cruzar dados de mortalidade 
por força policial do Ministério da 

Saúde e das ocorrências registradas 
nas secretarias de Segurança Públi-
ca do Rio de Janeiro e São Paulo, 
revelou que a uma pessoa é morta 
no Brasil pela polícia a cada cinco 
horas e que 141 assassinatos são 
realizados por agentes do Estado a 
cada mês.

Ainda segundo o estudo, Rio 
de Janeiro e São Paulo concentram 
80% dos assassinatos cometidos 
por policiais no Brasil. Em 2009, 
1.693 pessoas foram mortas por 
policiais. Em 2010, esse número 
aumentou: foram 1.791. Os núme-
ros mostram que 70% dos mortos 
são jovens de 15 a 29 anos.

Soma-se a esse quadro, a ação 
genocida indiretamente promo-
vida através do encarceramento 
em massa de jovens e adultos em 
internatos, fundações, institutos 
de recuperação, cadeias, peniten-

ciárias e presídios. Espaços onde 
a tortura e o completo desrespeito 
aos direitos humanos são rotina. A 
subserviência e a aliança entre gru-
pos políticos e empresários junto 
ao tráfico internacional de drogas e 
o consequente mercado ao mesmo 
tempo fascina pelo “ganho” fácil, 
coopta e vitimiza a juventude, em 
especial a população negra.

O complemento à política ge-
nocida deste estado vê-se a olhos 
nus nos áreas da Educação e Saúde. 
A Pesquisa Nacional por Amostra-
gem de Domicílios (PNAD) divul-
gada no final de 2010 demonstra 
que o Brasil ainda possui 14 mi-
lhões de analfabetos. Apenas 23% 
dos brasileiros maiores de 25 anos 
concluíram o ensino médio.

Outro estudo, (Laeser/IE-
UFRJ), aponta que a taxa de anal-
fabetismo entre os negros é maior 
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do que o dobro se comparada a 
da população branca. Dos 6,8 mi-
lhões de analfabetos que frequen-
taram a escola entre 2009 e 2001, 
71,6% eram pretos e pardos.

Na Saúde, esse mesmo estudo 
da (Laeser/IE-UFRJ) revela que 
existe um abismo entre brancos e 
negros no acesso à saúde pública 
e que essa desigualdade perpassa 
o Sistema Único de Saúde (SUS), 
onde, por exemplo, em relação ao 
Pré-Natal, 71% das mães de fi-
lhos brancos fizeram mais de sete 
consultas; o número de mães de 
filhos negros que passaram pelos 

mesmos exames é 28,6% inferior. 
No geral, a população negra é em 
geral a mais necessidade do SUS e 
também aquele que tem mais difi-
culdade ao acesso.

Pesquisas e estudos demons-
tram no campo da formalidade o 
que vivenciamos no dia a dia de 
nossas comunidades. Presencia-
mos um momento de ofensiva 
de opressões por parte do Estado 
Brasileiro que por sua vez, enxer-
ga na população empobrecida, em 
especial na juventude negra, seu 
principal inimigo. Aos movimen-
tos populares cabe a permanente 

denuncia e a teimosia em organi-
zar a população para a resistência 
e ação.

A UNEafro-Brasil soma-se a 
esse esforço no cotidiano de sua 
atuação nos Cursinhos Comuni-
tários e  nos  Núcleos de Cultura. 
Assumimos o desafio de, devagar 
e sempre, fomentar uma nova 
mentalidade, crítica, questionadora 
sedenta por transformações, ele-
mentos tão necessários para a or-
ganização da classe trabalhadora e 
para a nossa vitória.

UNEafro-Brasil/movimento

“Vale milhões de vezes, 
mais a vida de um único 
ser humano do que todas 

as propriedades do homem 
mais rico da terra”

Ernesto Che Guevara





"Malditas sejam

todas as cercas!

Malditas todas as

propriedades privadas

que nos privam

de viver e amar!"

Pedro Casaldáliga


