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 O processo de “redemocratização” não ga-
rantiu, pelo menos do ponto de vista da realidade, 
ampliação de direitos dos povos indígenas. E o que 
Ainda que o desenvolvimento da luta pela terra por 
grupos sociais diversificados tenha avançado no que 
diz respeito a políticas de ordenamento fundiário, o 
que significa a conquista do reconhecimento da di-
versidade de povos e grupos de trabalhadores no Bra-
sil, com suas formas específicas de se apropriar dos 
recursos naturais, desde o uso até as maneiras de 
acesso à terra - fora da perspectiva liberal de proprie-
dade privada -, ainda que seja, basicamente, no âm-
bito das formalidades da lei. Esse contexto se efetiva 
por meio da instrumentalização do programa de re-
forma agrária ou do sistema nacional de unidades de 
conservação, além da titulação coletiva da terra, para 
se estabelecer um meio de proteção contra a aliena-
ção do território dessas comunidades. É claro que, na 
prática, estes mecanismos são quase absolutamente 

impedidos pelo avanço dos interesses imperialistas e 
do velho Estado latifundiário.
 Na última década, Dilma Rousseff marcou seu 
mandato como o que menos demarcou terras para 
populações originárias e tradicionais. Além de não 
dar continuidade a procedimentos administrativos 
que tinham como finalidade a demarcação desses 
territórios, efetivou o lamentável número de apenas 
11 homologações de terras indígenas durante seus 
primeiros 4 anos no poder, de acordo com dados da 
Comissão Pastoral da Terra. Segundo o Conselho In-
digenista Missionário (Cimi), à época, das 1.047 terras 
reivindicadas por povos indígenas, somente 38% fo-
ram regularizadas. Somados a esses dados absurdos, 
em 2014 teve a irrisória marca de 9 unidades de con-
servação criadas por tal governo.
 Como fica evidente, o processo de desman-
telamento da política de demarcação de terras, que 
já existia nos governos petistas (principalmente nos 
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governos Dilma) é acelerado após o Golpe de 2016, 
até chegarmos nos dias de hoje e na tentativa de en-
caminhar a toque de caixa a PL 490/2007, que visa 
resolver de uma vez por todas essa questão em favor 
do latifúndio brasileiro.
 Em 2017, Temer oficializou um parecer da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) que, na prática, invia-
bilizou as demarcações. O Parecer nº 001/2017 foi 
publicado, à época, a pedido da bancada ruralista. A 
norma aplicou aos procedimentos demarcatórios, o 
“marco temporal”, tese ruralista pela qual só teriam 
direito às suas terras aquelas comunidades que es-
tavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data 
da promulgação da Constituição. A regra desconsi-
derava o histórico de violências e expulsões sofri-
das pelas comunidades indígenas e as dificuldades 
de comprovar por meio de documentos a presença 
efetiva no território. 
 Desde 1985, Temer e Bolsonaro são os únicos 
a ocupar a cadeira do executivo a não demarcar ab-
solutamente nenhuma terra indígena. Isso deixa claro 
que das várias camadas de análise que explicam as 
motivações do Golpe de 2016, o fim das demarcações 
de terras indígenas sem dúvida é uma delas, interesse 
direto do poder fundiário que não só patrocinou o 
golpe, como se impõe como força maior nos gover-
nos posteriores ao golpe. Esse é o plano de fundo do 
aumento expressivo da violência de Estado (mas não 
só) no campo.
 Segundo dados da Comissão Pastoral da Ter-
ra, em 2019, o número de famílias que sofreram vio-
lências em suas casas e terras na Amazônia Legal 
saltou 87% se comparado com 2018. De cada três fa-
mílias envolvidas em conflitos por terra, uma é indí-
gena. Assim, de 144.742 famílias em conflitos, 49.750 
são indígenas, representando 34,4%.
 Em relação às terras que aguardam, já prati-
camente sem esperança, a sua homologação, os ter-
ritórios da Baía dos Guató (MT), Rio Gregório (AC), 
Uneixi (AM) e Acapuri de Cima (AM), juntas, somam 
uma área de quase 780 mil hectares e uma população 
de 1.246 pessoas. Essas comunidades aguardam há 
muito tempo pela homologação. Essas terras já esta-
vam prontas para homologação mesmo antes do Gol-
pe de 16, e passaram todo o governo Temer aguar-
dando a canetada presidencial. Com a vigência da PL 
490/2007, essas terras estarão ainda mais suscetíveis 
à grilagem, e todo tipo de arbitrariedade em prol do 
interesse fundiário.
 Um levantamento da Comissão Pastoral da 
Terra mostra que o ano de 2020 teve o maior número 
de ocorrências de conflitos no campo já registrados 
pela CPT, desde 1985! Houve um aumento recorde de 
102,85% nas invasões de territórios de 2019 para 2020, 
afetando 81,225 famílias, das quais 71,8% são de fa-
mílias indígenas. Muitas dessas invasões são frutos 
do interesse de garimpeiros, que Bolsonaro defende 
com unhas e dentes e mantém sua antiga promessa 
de legalizar o garimpo em terra indígena no Brasil. 
Em fevereiro de 2020, Jair Bolsonaro assinou o PL 
191/2020, que regulamenta a mineração, produção de 

petróleo, gás e geração de energia elétrica em terras 
indígenas, com o infeliz comentário de Onyx Loren-
zoni chamando a PL de “Lei Áurea dos indígenas”, 
afirmando que esta beneficiaria, na verdade, os po-
vos indígenas e, assim, mascarando os interesses do 
capital nessas terras. 
 Durante a pandemia do novo coronavírus, 
houve aumento dos garimpos em aldeias indígenas, 
o que também aumentou a transmissão do vírus para 
esses locais. O que mostra as prioridades do governo 
genocida foi que, em março de 2021, Bolsonaro pediu 
ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL) prioridade na votação da PL. Os interesses 
garimpeiros em terras indígenas, mostram, em suma, 
a elevação da questão da posse da terra para a tam-
bém posse do seu subsolo.
 Nesse sentido, o PL 490/2007 vem como con-
tinuação da barbárie e do genocídio histórico contra 
os povos indígenas do Brasil. O PL, que foi aprovado 
pelo CCJ e segue para o Plenário com amplo apoio das 
bancadas ruralistas e parlamentares liberais, altera o 
Estatuto do Índio e abre espaço para atividade ex-
trativa dentro das reservas destinadas às populações 
originárias. O PL também incide sobre a demarcação 
de terras indígenas, transferindo do Executivo para o 
Legislativo esse procedimento, e estabelecendo um 
marco temporal, que obriga indígenas ocupantes de 
suas terras a provarem que estavam nelas antes da 
promulgação da Constituição de 1988! 
 É um absurdo ter que provar povos originá-
rios tem direitos às suas terras, considerando que a 
própria demarcação de seus territórios é o mínimo 
frente ao genocídio histórico desses povos desde a 
colonização portuguesa. O tal Projeto de Lei defende 
que “a demarcação das terras indígenas não se limita 
à política indigenista” e ainda “as áreas reivindicadas 
e que, por isso, são objeto de demarcação, envolvem 
interesses diversos, tanto públicos quanto privados” 
(PL 490/07, p. 2 e 3), ou seja, é escancarado que os 
interesses indígenas são irrelevantes frente aos “inte-
resses diversos”, que são os interesses da elite rura-
lista que governa nosso país.
 Nas últimas semanas, ocorreram manifesta-
ções contra o PL 490 em diversos locais do país, in-
clusive em frente ao Congresso Nacional em Brasília, 
conduzidas por povos indígenas que lutam incessan-
temente pelo mínimo direito de existir. Muitos têm 
como última esperança a ferramenta jurídica, consi-
derando que o STF julgue como inconstitucional o 
PL. Mas deve-se ir além de confiar em ferramentas 
burocráticas que atuam conforme seus próprios inte-
resses, a terra tem sido regada a sangue e espoliada 
dos indígenas desde 1500, e agora uma nova etapa 
sanguinária pretende podar ainda mais sua existên-
cia de forma “legalizada”, legitimando a barbárie que 
sempre ocorreu, a depender da Constituição ou não.
 A revolta dos povos indígenas é das mais le-
gítimas e deve ser apoiada pelos comunistas e radi-
calizada cada vez mais, para além do direito míni-
mo parcamente garantido por um estado burguês 
latifundiário.



bras permanece somente como holding das empresas 
públicas do setor e responsável por executar os pro-
gramas setoriais, tendo suas outras funções assumi-
das por órgãos da burocracia estatal já na expansão 
do modelo de “Agências Reguladoras”, balcões de 
negócio dos representantes do capital financeiro es-
trangeiro e das burguesias traidoras da pátria como 
a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador 
Nacional do Sistema. 
 As gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dil-
ma Rousseff aperfeiçoaram o modelo neoliberal que 
herdaram: por detrás do discurso de “modicidade ta-
rifária” e de “regulação” do setor, deixaram que os 
representantes do capital financeiro estrangeiro e das 
burguesias traidoras da pátria continuassem a ditar 
os parâmetros da expansão do sistema através de um 
planejamento “integrado”, incentivaram a entrada de 
cada vez mais capital financeiro estrangeiro através 
da criação de consórcios mistos e concessões para 
empresas privadas, ampliaram o mercado de compra 
e venda de energia, deixaram mais de 70% da trans-
missão e distribuição, bem como a maior parte do 
mercado de novas tecnologias para geração de ener-
gia limpa, nas mãos das empresas privadas e dimi-
nuíram a participação e o controle da Eletrobras nos 
novos empreendimentos. 
 Mesmo que o Estado tenha atuado sempre den-
tro destes parâmetros, os grandes monopólios estran-
geiros sempre atuam com a expectativa de se apropriar 
do patrimônio público, preferencialmente de graça. 
 O governo do casal Jair Bolsonaro e Paulo 
Guedes, governo dos representantes do capital finan-
ceiro estrangeiro, das burguesias e militares traidores 
da pátria, espera coroar a ofensiva privatista com a 
entrega da Eletrobras aos seus concorrentes privados 
através da venda das ações do Estado na bolsa, dei-
xando o comando do conselho da empresa nas mãos 
dos investidores e acionistas do capital financeiro. 
 É urgente a luta em defesa dos nossos recur-
sos, das nossas riquezas, tanto contra os interesses 
estrangeiros quanto contra as burguesias parasitas 
e traidoras da pátria que abrem o caminho para es-
tes. A luta contra a privatização da Eletrobras é a luta 
pela nossa soberania, pela nossa independência, pelo 
rompimento do pacto entre as burguesias traidoras da 
pátria e os países capitalistas imperialistas, pelo fim 
desse Estado caduco, pela conquista da nossa verda-
deira independência!

 A Eletrobras é uma peça chave do sistema elé-
trico brasileiro. Antes dela, os grandes monopólios es-
trangeiros implantaram a infraestrutura elétrica que 
era necessária para que o Brasil cumprisse seu papel 
de destino lucrativo para o capital financeiro e expor-
tador de matérias-primas para os poucos países de 
capitalismo imperialista, operando ao redor das in-
dústrias eletrointensivas estrangeiras e das grandes 
cidades com alta demanda, cobrando caro por um 
serviço sujeito a constantes interrupções e deixando 
todas as regiões mais afastadas, com custos mais al-
tos de operação, fora da rede elétrica. Cabia muitas 
vezes aos estados e municípios o protagonismo na 
implantação de sistemas elétricos em algumas des-
sas regiões mais distantes, ainda que normalmente 
recorressem a empréstimos, criassem consórcios ou 
concessões muito vantajosas para empresas estran-
geiras, sempre em estreita dependência destas. Um 
sistema elétrico, em essência, descentralizado, caro e 
contraproducente para o desenvolvimento brasileiro. 
 Atualmente, a Eletrobras é responsável por um 
terço da geração de energia elétrica e por metade da 
transmissão do Brasil, uma gigante no controle de 48 
usinas hidroelétricas, 12 termelétricas, duas usinas 
nucleares, 62 eólicas e uma solar, 70 mil quilômetros 
de linhas de transmissão e seis distribuidoras. Os 
maiores reservatórios hidroelétricos brasileiros estão 
sob controle da Eletrobras, responsáveis por 44% da 
geração hidráulica de energia e parte expressiva dos 
recursos hídricos brasileiros. Mesmo com a energia 
hidráulica mais barata do país, vendida por R$65,00 
MW/h, a Eletrobras registra lucros bilionários: fechou 
2020 com lucro líquido de R$ 6,4 bilhões e 2019 com 
R$11 bilhões, mesmo distribuindo nesse período R$7,6 
bilhões diretamente para os acionistas.
 Apesar de ser essa gigante, avaliada em pelo 
menos R$400 bilhões (podendo chegar a R$1 trilhão), 
a Eletrobras sempre esteve subordinada aos interes-
ses dos que foram seus primeiros opositores, os re-
presentantes do capital financeiro estrangeiro e das 
burguesias traidoras da pátria. A instalação e desen-
volvimento do sistema elétrico continuou ocorrendo 
às custas de capital estrangeiro emprestado a juros 
altos e veio, normalmente, acompanhada de uma in-
dústria altamente poluente destinada à exportação de 
matérias-primas aos países imperialistas. 
 Com o avanço das políticas neoliberais duran-
te a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a Eletro-

ELETROBRAS, PRIVATIZAÇÃO 
ELETROBRAS, PRIVATIZAÇÃO 

E IMPERIALISMO: QUEM PAGA A CONTA?
E IMPERIALISMO: QUEM PAGA A CONTA?



 No dia 7 de julho o presidente do Haiti, Jove-
nel Moïse foi assassinado em sua própria casa, fato 
que pode agravar ainda mais o cenário de crise no 
país. Mas queremos tratar aqui não do fato em sim, 
mas sim do papel determinante dos militares brasi-
leiros nessa crise perene que abate o Haiti desde o 
início dos anos 2000. Sobre o início desse processo 
devemos falar em um primeiro momento do famige-
rado General Augusto Heleno. Desde o dia da posse 
de Bolsonaro o Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI) é chefiado pelo fascista General Heleno. No 
contexto da segunda metade dos anos 70, Heleno 
fazia parte da camarilha golpista e conspiratória do 
General Silvio Frota, esse grupo delirante e fervo-
rosamente anticomunista se posicionava contra o 
processo de abertura “lenta, gradual e segura” con-
duzido pelo então presidente Ernesto Geisel.
 Avançando na linha do tempo, em 2004 o Haiti 
sofreu as mazelas da intervenção do exército Brasi-
leiro durante o governo Lula, em parceria com a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU). Após o golpe 
no presidente e outrora padre ligado à teologia da 
libertação Jean-Bertrand Aristide, essas forças atu-
ram juntas no país com o intuído de “pacificar” um 
território assolado por “guerrilheiros rebeldes”. O 
general fascista Augusto Heleno lá estava no posto 
de primeiro comandante militar daquela empreitada 
macabra. O campo democrático-popular aparelha-
do pelo petismo “esqueceu” magicamente que a es-
calada dos militares no cenário político brasileiro se 

deve às “missões pacificadoras” no Haiti oriundas 
do período Lula. Aos ditos “progressistas” é sempre 
bom lembrar que os governos petistas sempre bus-
caram construir a legitimidade e a imagem de “su-
cesso” da operação Minustah.
 A operação mencionada acima, chamada de 
Munistah, foi coordenada pelos militares brasilei-
ros, durou oficialmente de 2004 a 2017 e deixou um 
rastro de morte e destruição no Haiti. Estima-se que 
o saldo é de 30 mil mortos, devido à disseminação 
de cólera, vítimas de abusos sexuais e outras formas 
de violência. Essas atrocidades foram cometidas por 
parte das tropas estrangerias e brasileiras presentes 
no local contra a população pobres das favelas, es-
tudantes e apoiadores do presidente deposto Jean-
-Bertrand Aristide. 
 Um dos elementos agravantes desse processo 
de crise foi a epidemia de cólera (doença erradica-
da no país desde o século XIX) trazida pelas tropas 
da Minustah, algo que a ONU demorou seis anos 
para reconhecer e “pedir desculpas” pelo ocorrido. 
O surto de cólera cresceu assustadoramente após o 
terremoto que destruiu o país em 2010 que deixou 
mais de 200 mil mortos. 
 Outro episódio marcante que envolveu dire-
tamente o exército brasileiro foi o massacre na fave-
la Cité Soleil em 2005, uma grande região da capital 
Porto Príncipe habitada por centenas de milhares 
de pessoas. Nessa operação os militares brasileiros 
usaram 22 mil cartuchos de munição, e o saldo final 
foi assassinato de ao menos 27 civis, dentre eles ha-
viam 20 mulheres com menos de 18 anos. As estatís-
ticas mostram que durante a Minustah pelo menos 
8 mil pessoas foram mortas na capital Porto Prínci-
pe, sendo que a maior parte desse número, eram de 
apoiadores do presidente golpeado Jean-Bertrand 
Aristide. Para não ser diferente, os militares brasilei-
ros estavam envolvidos em meio às 2 mil denúncias 
de abuso sexual e exploração por parte dos solda-
dos da Minustah, sendo que 300 destas acusações 
se tratavam de crianças. Além das incalculáveis per-
das humanas houveram desastres ambientais como 
o caso da contaminação do Rio Artibonite (principal 
curso de água haitiano) com a cólera, esse rio é uma 
das fontes mais importante de água potável que irri-
ga o centro do país.
 Tanto a Policia Militar quando o Exército bra-
sileiro, braços armados da burguesia burocrático-
-compradora, do latifúndio e em última instancia 
do imperialismo, são preparados para dizimar a po-
pulação pobre. Com base nisso, concluímos que as 
operações nas favelas da capital haitiana serviram 
como uma espécie de laboratório para eventos como 
a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018, du-
rante o governo de Michel Temer, pois ali aplicaram 
as novas estratégias desenvolvidas no Haiti. Antes 
disso, em 2010 a megaoperação no Complexo do 
Alemão - onde 60% dos soldados haviam passado 
pelo Haiti - serviu como marco inicial no sentido da 
utilização de técnicas de violência e controle popu-
lacional nas favelas. 
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 Rio de Janeiro, 6 de maio de 2021. Pouco 
antes das 6 horas da manhã desse dia, a polícia 
civil realizou mais uma de tantas chacinas que, 
periodicamente, ocorrem em nosso país. Nesse 
caso, o mais mortal na história da “cidade mara-
vilhosa”, ficou um saldo de 27 mortos e mais um 
tanto de feridos.
 Entre esses mortos, como sempre em casos 
de chacina, encontram-se pessoas inocentes, pes-
soas que não estavam mais trabalhando no tráfico, 
pessoas que não ofereciam perigo aos policiais e 
que foram, portanto, executadas.
 Os jornais da imprensa burguesa dos dias 
seguintes deram destaque ao fato, como é o caso 
de O Globo de 10 de maio, que trouxe cobertura na 
página 9 sobre o assunto. Numa dessas matérias 
relata-se o caso de Regina Célia Homem de Mello, 
avó de Isaac Pinheiro de Oliveira, que ela criou des-
de pequeno. O rapaz foi morto aos 23 anos. Dona 
Regina declarou ao referido jornal: “(...) Sei que ele 
estava envolvido com coisa errada, mas não era 
esse chefão que estão dizendo. (...)” Com o passar 
do tempo, já quase não se fala mais no assunto e 
essa triste história passará ao esquecimento assim 
como tantas outras antes dela.
 A cobertura da imprensa burguesa, como 
sempre nesses casos, evita tratar das razões que 
levam as pessoas a trabalharem no tráfico, sendo 
a principal delas o desemprego, que hoje atinge 

algo em torno de 15 milhões de brasileiros. Sem-
pre haverá quem argumente que nem todos que 
trabalham no tráfico são pessoas carentes, o que 
é verdade, mas esses casos são as exceções que 
confirmam a regra. A maioria das pessoas que vi-
vem da prostituição, do tráfico e de outras ativida-
des semelhantes, são originárias das classes mais 
exploradas e empobrecidas do povo.
Mas evitar tratar das causas que levam as pessoas 
a trabalharem em atividades como essa não é o 
único problema da cobertura feita pela imprensa 
burguesa. Há muita mistificação no que se publica 
sobre essa questão. Uma delas é quando se fala 
nos “chefes do tráfico”. Para esse posto são apre-
sentadas pessoas que, quando muito, poderiam ser 
consideradas “gerentes” do negócio, mas, jamais, 
“chefes”. São exemplos disso o neto de Regina Cé-
lia Homem de Mello, mas também Fernandinho 
Beira Mar ou Marcola, na medida em que eles não 
são donos de frotas de aviões que servem a esse 
negócio ou das empresas químicas, que fornecem 
matéria-prima usadas na produção de drogas.
 O Estado burguês por sua vez, aparece nessa 
história como sempre, como agente da “justiça”, 
supostamente, como inimigo do tráfico. Mas para 
que serve o Estado burguês, em última instância? 
Para garantir a existência da sociedade capitalis-
ta, ou seja, da sociedade que produz e reproduz 
todos os dias as condições que levam milhões de 



pessoas ao desemprego, à miséria e, consequen-
temente, a se empregarem em atividades como o 
tráfico de drogas.
 A burguesia e o Estado que está a seu ser-
viço simplesmente não podem tomar medidas 
eficazes para combater o tráfico de drogas, pois 
tais medidas contrariariam seu interesse de lucrar 
com o negócio que, como todos sabem, movimen-
ta somas astronômicas em todo o mundo. E além 
disso, as drogas são um meio de dominação dos 
povos que é historicamente usado pela burguesia. 
Entre inúmeros exemplos que poderíamos citar, é 
conhecido o caso da introdução do ópio na China 
pelos ingleses e da utilização da cachaça para des-
moralizar os índios no Brasil, pelos portugueses. 
Nos dias de hoje há várias denúncias sobre o es-
tímulo ao uso de drogas para aumentar a produti-
vidade dos trabalhadores. A esse respeito é muito 
instrutivo assistir ao documentário Crack: a praga 
da Lavoura.
 No livro “Educação e luta de classes”, Aní-
bal Ponce escreveu: “(...) Temerosos por causa do 
número e da rebeldia dos ilotas, os nobres não 
lhes permitiam nenhum exercício ginástico e, sob 
o pretexto de mostrar aos seus próprios filhos o 
quanto era abominável a embriaguez, obrigavam 
os ilotas a beber em excesso e a desfilar embriaga-
dos durante os banquetes”.

 O que fariam as classes dominantes no Bra-
sil se boa parte dos milhões de jovens que estão 
desempregados, vivendo nas ruas, nas cracolân-
dias, não estivessem totalmente desmoralizados 
pela droga e incapacitados para qualquer coisa? 
Certamente as classes dominantes teriam muito 
mais problemas se esses jovens estivessem sendo 
organizados para lutar por seus direitos e os direi-
tos de todos os trabalhadores.
 Como pode-se perceber, o problema das 
drogas e dos crimes a ela ligados fazem parte de 
uma rede muito mais ampla do que aquilo que se 
vê em programas sensacionalistas na televisão e 
mesmo em coberturas um pouco mais sérias, como 
a da matéria que citamos acima. O entrelaçamen-
to desses crimes com os interesses de classe da 
burguesia exige uma discussão mais profunda que 
as organizações revolucionárias devem promover 
entre o proletariado e demais camadas exploradas 
do povo.
 E então, na guerra entre a polícia e o tráfico, 
de que lado mesmo você está? 
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NOVA CULTURA 
Há 6 anos a União Reconstrução Comunista 

criou o selo Edições Nova Cultura, como mais 
um dos passos na tarefa que nos impusemos 

de divulgar a teoria marxista-leninista e a 
história revolucionária dos povos de todo o 

mundo. Superamos as dificuldades da primei-
ra fase do nosso trabalho e desde a nossa re-
tomada, em 2018, conseguimos ter um resul-
tado bastante favorável. Reformulamos todo 
o trabalho, renovamos o projeto gráfico e já  

superamos os 50 títulos publicados. Pudemos 
ampliar algumas coleções, com a publicação 

de novas biografias de J.V. Stalin e Lenin, mais 
obras sobre a história da Revolução Corea-
na, uma ampliação considerável dos nossos 

títulos sobre África, com os textos de Machel, 
Fanon, Cabral e Sankara, entre outros acrés-

cimos ao nosso catálogo, como obras de 
William Z. Foster sobre a história das Interna-
cionais, de Haywood sobre a libertação negra, 
além de organizar coletâneas, como o sobre 

mulheres revolucionárias.


