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A foto principal na capa desta 
edição mostra os escombros de 
uma livraria em Londres, no ano de 
1940, atingida pelas bombas ale-
mãs. Uma parte dos livros não foi 
destruída, e um deles está nas mãos 
de um jovem sentado no meio dos 
escombros. Podemos ver que ele 
certamente não era um membro da 
classe dominante, e em condições 
normais não poderia adquirir o li-
vro que agora lê atentamente.

De certo modo, esta foto expri-
me simbolicamente o conteúdo 
do documento de “Perspectivas 
Mundiais – 2014”, aprovado no 
último congresso da CMI reali-
zado na Grécia, que tem a sua 
parte geral publicada nessa edi-
ção. O documento explica que, 
ainda que por caminhos inespe-
rados, a crise econômica e social 
gera circunstâncias que levam a 
consciência a avançar aos saltos 
e colocar-se na altura exigida 
pelos desafios da sua época. Mas 
este é um processo que desdobra-
-se, inevitavelmente, combinando 
caminhos que são muito desiguais 
entre si. O jovem na foto pode ser 
considerado como uma síntese: 
aprender com a experiência nua e 
crua dos acontecimentos e, ao mes-
mo tempo, refletir sobre essa expe-
riência acumulada e condensada na 
teoria.

O documento de Perspectivas 
faz uma análise abrangente da cri-
se capitalista mundial e da situação 
internacional da luta de classes. 
Trotsky explicou que a principal 
característica da nossa época – a 
época da decadência do capitalis-
mo – é a crise de direção do pro-
letariado e, em consequência, a 
tendência para oscilações abruptas 
da situação política e econômica. 
Em última análise, essas oscila-

ções refletem o calor potencial-
mente explosivo da luta de classes, 
e a deformação pura e simples das 
imensas forças produtivas da hu-
manidade dentro dos limites es-
treitos da propriedade privada e 
do Estado nacional. O documento 
demonstra que a crise iniciada em 
2008 é um marco histórico nesse 
processo, e implica a abertura de 
um novo patamar de possibilida-
des revolucionárias para a classe 
trabalhadora.

A realização dessas possibili-
dades depende de uma síntese en-
tre a mobilização espontânea das 
massas, que tiram conclusões revo-
lucionárias da “experiência nua e 
crua dos acontecimentos”, e a cons-
ciência do processo histórico real 
que só pode formar-se com base na 
“experiência acumulada e conden-
sada na teoria”. A vanguarda mais 
combativa da juventude da classe 
trabalhadora tem que ser ganha para 
o marxismo revolucionário. Ela 
será a espinha dorsal para a cons-
trução do Partido Revolucionário, 
no plano nacional e internacional, 
que dará um basta na crise de di-
reção do proletariado. Ao contrário 
das expectativas desanimadoras da 
intelectualidade pequeno-burguesa, 
os marxistas entendem que as con-
dições objetivas para cumprir essa 
tarefa histórica estão dadas.

Sobre o processo em curso na 
Venezuela, após a derrota parcial 
da ofensiva reacionária da opo-
sição nos primeiros meses des-
te ano, estamos publicando uma 
importante declaração da Lucha 
de Classes, Corrente Marxista 
do PSUV. A declaração aponta o 
perigo das ilusões com a dispo-
sição de parte da burguesia para 
um “diálogo” que poderia be-
neficiar a “todos”. Com ou sem 
“diálogo”, a burguesia venezue-

lana continuará travando uma 
guerra econômica e ideológi-
ca buscando solapar o ânimo 
revolucionário das massas, e 
preparando o terreno para a 
contrarrevolução golpista ou 
“democrática”. É impossível 
defender e aprofundar a revo-
lução com uma política de co-
laboração de classes e, ao con-
trário, a declaração explica a 
necessidade de completar a re-

volução expropriando os grandes 
meios de produção, os latifúndios 
e o capital financeiro.

Os acontecimentos na Ucrâ-
nia, desde o início de 2014, são 
observados com grande interesse 
por muitos militantes da esquerda 
revolucionária, e nessa edição es-
tamos publicando dois textos sobre 
o tema: uma declaração conjunta 
do Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB) e da Esquerda Marxista 
(EM-CMI), em apoio à luta contra 
os fascistas ucranianos, e uma en-
trevista com o dirigente ucraniano 
da organização socialista Borotba 
(A Luta), Sergei Kirichuk. Esses 
dois textos trazem esclarecimentos 
sobre o caráter do movimento em 
Maidan (praça central de Kiev), as 
reivindicações da insurreição em 
Donbas, a incorporação de bandos 
fascistas ao aparato militar do Es-
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tado, a perseguição e assassinato 
de ativistas da esquerda, o mas-
sacre de Odessa em 2 de maio, a 
ameaça de proibição do Partido 
Comunista, e uma série de exem-
plos concretos que ajudam a for-
mar um quadro real da situação.

Apesar do isolamento econô-
mico imposto pelo bloqueio norte-
-americano, as conquistas sociais 
da Revolução Cubana testemu-
nham a enorme superioridade da 
economia planejada em compara-
ção com a anarquia da produção 
capitalista, ainda mais se tomamos 
em conta o limitado desenvol-
vimento da indústria nesse país. 
Ubaldo Oropeza – editor de A Es-
querda Socialista, e conselheiro 
nacional do MORENA, organiza-
ção mexicana dirigida por López 
Obrador – participou recentemente 
no Forum Social Universitário em 
Santiago de Cuba. Em seu artigo, 
após a aprovação da Lei dos Inves-
timentos Estrangeiros pela Assem-
bleia Nacional de Cuba, ele elabora 
uma análise dos riscos decorrentes 
dos estímulos aos mecanismos de 
mercado, que o governo justifi-
ca como necessários para tornar a 
economia mais “eficiente”. 

O artigo de Jorge Martin apre-
senta uma arguta análise histórica 
da Revolução Boliviana de 1952, 
na qual a ausência de uma direção 
revolucionária foi o fator crucial 
que permitiu que a situação de du-
plo poder fosse resolvida de modo 
favorável à oligarquia dominante. 
Tal como a Rússia antes de 1917, o 
desenvolvimento desigual e com-
binado do capitalismo na Bolívia, 
baseado na mineração e exporta-
ção do estanho, e completamen-
te subordinado ao imperialismo, 
criou uma burguesia débil e inca-
paz de jogar um papel histórico 
progressista. Ao contrário, o poder 
da oligarquia do estanho constituiu 

uma aliança com os “caciques” la-
tifundiários, para impor aos operá-
rios e camponeses uma exploração 
sem freios. Um dos aspectos mais 
impressionantes da Revolução Bo-
liviana foi a rapidez com a qual 
o exército burguês foi completa-
mente desmantelado pela revolta 
dos operários da mineração e das 
fábricas.

Na Espanha, duramente atin-
gida pela crise capitalista mun-
dial, está em crise avançada o 
regime politico instaurado pela 
Constituição de 1978,  e resul-
tante da assim chamada “Tran-
sição”, após a queda da ditadura 
franquista em 1976. O artigo de 
David Rey apresenta a verdadeira 
história dessa “Transição”, hoje 
invocada pela propaganda bur-
guesa como exemplo de “unidade 
nacional”, que deveria ser res-
suscitada como um caminho para 
superar o generalizado descrédito 
nas instituições do regime, a co-
meçar pela monarquia e os parti-
dos políticos, inclusive o PSOE. 
Aquela suposta “unidade”, em 
vez de expressar uma transição 
pacífica para a democracia, foi 
uma gigantesca fraude armada 
para abafar o processo revolucio-
nário em curso, uma fraude que 
somente a inestimável colabora-
ção dos dirigentes das principais 
organizações de esquerda, parti-
cularmente Santiago Carrillo e 
Felipe González, tornou possível.

O texto de Alan Woods, uma 
introdução ao livro de Lenin – Im-
perialismo, fase superior do capita-
lismo – além de explicar os concei-
tos e argumentos fundamentais da 
teoria marxista sobre o imperialis-
mo, demonstra com grande fartura 
de dados e exemplos históricos que 
as previsões de Marx sobre a evo-
lução da economia capitalista, as-
sim como a análise de Lenin sobre 

a fase monopolista e imperialista 
deste modo de produção, foram 
igualmente confirmadas. Embora 
tal confirmação seja por si mesma 
importante – na medida em que a 
luta de classes é em grande parte 
uma luta ideológica – ainda mais 
importante é a aplicação prática 
da teoria para a compreensão do 
processo histórico no qual esta-
mos intervindo em nossos dias. O 
artigo da Corrente Militante Socia-
lista, da CMI-Argentina, sobre os 
fundos abutres, ilustra justamente 
um dos mecanismos da domina-
ção imperialista, qual seja o das 
dívidas externas que crescem sem 
parar e sugam a riqueza dos países 
que ocupam uma posição subordi-
nada no sistema mundial do poder 
capitalista.

Finalmente, ocupa um lugar es-
pecial nesta edição o artigo de Rio-
baldo Tartarana sobre os 150 anos 
desde a fundação da Associação 
Internacional dos Trabalhadores 
(a I Internacional), na qual Marx e 
Engels foram os principais dirigen-
tes e impulsionadores. Foi durante 
a I Internacional que ocorreu o pri-
meiro “assalto aos céus” da classe 
trabalhadora, a Comuna de Paris, 
um evento heróico que será para 
sempre lembrado como prova da 
iniciativa revolucionária da classe 
cuja missão é superar a pré-história 
da humanidade. Em 1917, o prole-
tariado voltaria a assaltar os céus 
sob a direção do Partido Bolche-
vique. A Esquerda Marxista, seção 
brasileira da Corrente Marxista 
Internacional, luta para construir a 
força politica que seja a expressão 
consciente – ou seja, organizada 
com base no socialismo científico 
de Marx, Engels, Lenin e Trotsky 
– da iniciativa revolucionária da 
classe trabalhadora. Convocamos 
o leitor a participar dessa luta de 
modo consequente. Junte-se a nós!



América Socialista
3

 

4

16

 
20
 
 

23

 
26

  
35

41

55

66

69

Perspectivas mundiais – 2014

Venezuela: Nem Pacto, Nem Conciliação.
Completar a Revolução

Apoio Militante aos Antifascistas Ucranianos

“Os protestos contra Kiev têm um
forte componente anti-capitalista
e anti-oligárquico”

Cuba: reforço do modelo ou um giro
para o capitalismo?

Bolívia: Como se faz e como se perde
uma revolução proletária

A Transição Espanhola: O que realmente
aconteceu? Uma análise marxista

Introdução ao “Imperialismo,
Fase Superior do Capitalismo” de Lenin

Os Fundos Abutres Contra a Argentina:
Repudiar a Dívida

A Primeira Internacional

Resolução Política do Congresso Mundial da CMI

Declaração de Lucha de Clases, Corrente Marxista do PSUV

Entrevista com Sergei Kirichuk, dirigente do “Borotba”

Ubaldo Oropeza (Dirigente Nacional de Morena,
editor de La Izquierda Socialista, México)

Declaração Conjunta do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
e da Esquerda Marxista (EM-CMI)

Jorge Martim

Sumário

David Rey

Alan Woods

Corrente Socialista Militante – Argentina

Riobaldo Tartarana



América Socialista
4

A PERSPECTIVA DE
LONGO PRAZO

O marxismo tem uma perspec-
tiva ampla da história. Existem 
certos momentos na história que 
constituem pontos de inflexão de-
cisivos. Tais momentos ocorreram 
em 1789, 1917, 1929. Nestas ocasi-
ões o processo inteiro é acelerado, 
e processos que pareciam estagna-
dos por muito tempo transformam-
-se em seu oposto. Nessa lista de 
grandes pontos de inflexão históri-
cos agora devemos incluir o ano de 
2008. O novo período que abriu-se 
com a crise de 2008 encontra seu 
reflexo em uma intensificação da 
luta de classes e, nas relações entre 

estados, em guerras e conflitos in-
ternacionais.

A dialética trata de processos 
em seu desenvolvimento através 
de contradições. O método dialéti-
co capacita-nos a ver além do que 
é imediatamente dado (os “fatos”) 
e observar os processos situados 
profundamente abaixo da super-
fície. O sistema capitalista his-
toricamente produz e destrói seu 
equilíbrio interno. Isto manifesta-
-se periodicamente na eclosão das 
crises. Na esfera econômica isto 
expressa-se na alternância entre 
expansões e depressões, que são 
uma característica fundamental do 
sistema capitalista nos últimos 200 
anos. Períodos de prosperidade e 

pleno emprego são seguidos por 
períodos de depressão nos quais os 
investimentos despencam, fábricas 
são fechadas, o desemprego sobe 
acentuadamente e as forças produ-
tivas ficam estagnadas.

Marx explica que a causa fun-
damental de todas as crises capi-
talistas reais é a superprodução, 
ou, no jargão dos economistas 
modernos, o excesso de capa-
cidade (que é o resultado da su-
perprodução de meios de produ-
ção). O fato de que a sociedade é 
tragada pela crise porque produz 
demais é uma característica do 
capitalismo desconhecida nas so-
ciedades anteriores. Essa caracte-
rística é a contradição fundamen-

CMI
Congresso Mundial

Perspectivas mundiais - 2014
Parte geral do documento aprovado no Congresso Mundial da Corrente Marxista Internacional, 
realizado na Grécia, em Agosto de 2014

Superprodução. Estoque de automóveis no Brasil atinge maior nível desde 2008. (Foto: Robson Fernandjes/Estadão)
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tal do capitalismo, que não pode 
ser resolvida dentro dos limites 
da propriedade privada dos meios 
de produção e do estado nacional. 
Durante o que aparentava ser um 
longo período, aproximadamente 
três décadas, isto parecia ter sido 
falsificado pela história.

O colapso do estalinismo foi 
um importante ponto de inflexão. 
De um ponto de vista psicológico, 
deu à burguesia e aos seus defen-
sores ideológicos um novo prazo 
de vida. Ele empurrou ainda mais 
a socialdemocracia para o campo 
do capitalismo, criando novas ilu-
sões na “economia de livre merca-
do”. Ele colocou o selo final sobre 
os antigos partidos estalinistas, 
que abandonaram qualquer pre-
tensão de defender o socialismo e 
converteram-se num pálido refle-
xo da socialdemocracia. O mesmo 
processo levou ao virtual colapso 
do reformismo de esquerda como 
uma tendência diferenciada no mo-
vimento operário.

Durante o último período de 
expansão, o capitalismo foi além 
dos seus limites naturais por meio 
da ampliação sem precedente do 
crédito e da intensificação da di-
visão mundial do trabalho com a 
assim chamada globalização. O 
crescimento do comércio mundial 
impulsionou o sistema para cima 
no que parecia ser uma espiral de 
crescimento sem fim. A expansão 
do crédito temporariamente au-
mentou a demanda. No caso da 
Grã-Bretanha, o tamanho do cré-
dito privado, como proporção do 
PIB, dobrou para 200% nos últi-
mos 50 anos. Os Estados Unidos 
(EUA) e outros países seguiram 
pelo mesmo caminho.

O sol brilhou, os mercados de-
colaram e todos estavam felizes. 
Tudo parecia excelente no melhor 
de todos os mundos capitalistas. 
Então veio o crash de 2008. Com 
o colapso do Lehman Brothers, 

eles chegaram muito perto de uma 
catástrofe na escala de 1929, ou 
ainda maior. Eles foram salvos 
somente pela injeção massiva de 
dinheiro público. Toda a carga do 
débito acumulado pelos bancos 
privados foi jogada nos ombros 
dos contribuintes. O estado – que 
os economistas insistiam que não 
teria nenhum papel a cumprir na 
economia – teve que escorar todo 
o esfacelado edifício da “economia 
de livre mercado”.

A CRISE CONTINUA

Desde 2008, todos os fatores 
que impulsionavam o sistema para 
cima combinaram-se para impul-
sioná-lo para baixo. O aumento 
massivo do crédito tornou-se uma 
imponente montanha de dívidas, 
uma carga colossal sobre o consu-
mo, que está esmagando a econo-
mia sob o seu peso.

Enquanto a imprensa e os po-
líticos falam sobre uma recupera-
ção, os estrategistas sérios do capi-
tal estão submersos no mais escuro 
pessimismo. Os economistas de 
visão mais abrangente não estão 
falando de recuperação mas sim do 
perigo de uma nova e ainda mais 
profunda crise. A “recuperação” 
é na realidade uma ficção conve-
niente, calculada para acalmar os 
nervos dos investidores e restaurar 
a “confiança”.

Até o ponto em que é possível 
falar dela, a recuperação parcial 
nos EUA é a mais débil recupe-
ração pós-depressão na história. 
Normalmente, depois de uma 
depressão, a economia tende a 
reagir fortemente com base no 
investimento produtivo, que é o 
sangue vital do sistema capita-
lista. De acordo com o FMI, a 
economia mundial caminha para 
um crescimento de apenas 2,9%, 
aproximadamente metade do ní-
vel pré-crise.

A natureza irracional do capita-
lismo, aprisionado na armadilha de 
contradições insolúveis, adquiriu 
um caráter ainda mais agudo, mais 
doloroso e destrutivo, através da 
globalização. A “soberania nacio-
nal” tornou-se uma palavra vazia, 
pois todos os governos estão sujei-
tos às instabilidades do mercado 
mundial.

A especulação floresce apesar 
de toda a conversa sobre regula-
ção. Um vasta quantidade de di-
nheiro está vagando sem rumo 
certo em volta do mundo, am-
pliando imensamente o perigo de 
um colapso econômico sem pre-
cedente. O mercado global de de-
rivativos, que somava 59 trilhões 
de dólares em 2008, aumentou 
para 67 trilhões em 2012. Isto é 
uma medida do desenfreado fre-
nesi especulativo que tomou con-
ta da burguesia em nossos tempos. 
O emaranhado de interconexões 
do mercado de derivativos, que 
ninguém parece verdadeiramente 
compreender, introduziu novos e 
complexos riscos. 

O nervosismo da burguesia re-
flete-se no sobe e desce febril dos 
mercados. O mais leve incidente 
pode causar pânico: tensões po-
liticas em Portugal, inquietação 
social no Egito, incerteza sobre 
o futuro da economia chinesa, a 
possibilidade de uma ação mili-
tar no Oriente Médio causar um 
aumento súbito nos preços do pe-
tróleo. Qualquer um desses even-
tos pode desencadear um pânico 
que pode levar a economia mun-
dial a mergulhar de novo em uma 
recessão profunda. As cotações 
dos títulos da dívida pública jo-
gam aproximadamente o mesmo 
papel dos gráficos que registram 
a elevação e a diminuição da fe-
bre de um paciente internado no 
hospital. Além de um certo limi-
te, o aumento da febre ameaça a 
vida do paciente.

Perspectivas mundiais - 2014
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O SANGUE VITAL DO 
CAPITALISMO

O problema mais sério é a 
escassez de investimento produ-
tivo. Nos EUA, o investimento 
privado, como fração do PIB, 
permanece abaixo do seu nível de 
longo prazo, enquanto que o in-
vestimento público alcançou seu 
auge com os estímulos dados em 
2010 e desde então continua em 
queda. Os capitalistas não estão 
investindo no tipo de atividade 
produtiva que levaria à contrata-
ção de trabalhadores americanos 
em número suficiente para permi-
tir que a economia saia do bura-
co. A razão é que não há mercado 
para as suas mercadorias, ou seja, 
não há “demanda efetiva”.

A perspectiva econômica é 
obscura e incerta. Ninguém quer 
gastar ou investir porque não 
podem prever o futuro. O núme-
ro de postos de trabalho aumen-
tou em 2013 mas o emprego na 
indústria continuou a declinar. 
Os prognósticos iniciais de que 
a recuperação dos EUA se-
ria liderada por uma retomada 
da produção industrial foram, 
como seria de esperar, desmen-
tidos pelos fatos. Uma recupera-
ção saudável e sustentável deve 
estar baseada no investimento 
produtivo, e não em um número 
maior de pessoas virando ham-
búrguers nos Mac Donalds.

Os custos dos investimen-
tos são hoje realmente muito me-
nores do que em 2008. Mesmo 
assim, o investimento contratado 
nos EUA encontra-se apenas um 
pouco acima do nível registrado 
em 2008. Uma pesquisa recente 
das 40 maiores empresas america-
nas no mercado de ações verificou 
que cerca de metade delas preten-
dia cortar seus gastos de capital ao 
longo de 2013. Qual o sentido de 
construir novas fábricas e inves-

tir em máquinas e computadores 
novos e dispendiosos quando eles 
não conseguem usar a capacidade 
produtiva que já possuem?

No Reino Unido, tão somente 
15% do total dos fluxos financei-
ros dirigem-se realmente para os 
investimentos. O restante vai para 
a manutenção dos ativos já exis-
tentes das corporações, para o se-
tor imobiliário, ou para o crédito 
pessoal sem garantias. No lugar do 
investimento em novas fábricas e 
máquinas, as grandes companhias 
estão tomando emprestado largas 
somas de dinheiro com taxas de ju-
ros negligíveis a fim de comprar de 
volta suas próprias ações. Somente 
nos primeiros nove meses de 2013, 
308 bilhões de dólares foram gas-
tos com esse propósito.

O problema, portanto, não é a 
ausência de liquidez. Nos EUA, as 
empresas estão repletas de dinhei-
ro e ainda assim elas não inves-
tem em atividade produtiva. Nos 
últimos quatro anos vastas somas 
de dinheiro foram bombeadas na 
economia, particularmente para os 
bancos. O resultado foi o aumento 
da dívida pública para níveis alar-
mantes, sem produzir qualquer re-
cuperação econômica digna desse 

nome. A estimativa da Moody no 
começo de 2013 (divulgado pela 
Forbes em março de 2013) era de 
1,45 trilhões de dólares guardados 
no caixa das grandes corporações 
não financeiras americanas. Esse 
não é um fenômeno novo. No fi-
nal da década de 1920, havia nas 
empresas um acúmulo massivo de 
dinheiro quardado no caixa, justa-
mente pouco antes do colapso.

Os economistas burgueses pa-
decem de uma aversão à pronúncia 
da palavra “superprodução” (es-
tranhamente, alguns economistas 
que se auto-proclamam marxistas 
sofrem da mesma aflição). Mas de 
um ponto de vista marxista a causa 
fundamental da crise é muito clara. 
A mais-valia é extraída no proces-
so de produção, mas isso não esgo-

ta o processo de ganhar dinhei-
ro. A capacidade do capitalista 
de realizar a mais-valia extraída 
da labuta dos trabalhadores em 
última instância depende da sua 
capacidade de vender suas mer-
cadorias no mercado. Mas esta 
possibilidade é limitada pelo 
nível de demanda efetiva na so-
ciedade, ou seja, pelo poder de 
compra.

A urgência dos capitalistas 
em produzir para obter lucro 
é virtualmente ilimitada, mas 
sua capacidade de encontrar 
um mercado para a sua produ-
ção tem limites bem definidos. 
A economia mundial é perigo-
samente dependente dos EUA. 

Na realidade, o mundo inteiro hoje 
depende do consumo americano. 
Mas o consumo nos EUA dificil-
mente está em condições de atu-
ar como o motor do crescimento 
mundial. Os salários médios cai-
ram cerca de 5,4% desde que a re-
cuperação americana começou. O 
desemprego flutua ao redor de 7%. 
O consumo dá conta de aproxima-
damente 70% do PIB americano 
e 16% da demanda global. Os ex-
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portadores de todos os países estão 
esperando que o consumidor ame-
ricano seja salvo.

Mas isto cria novas contradi-
ções. No último ano, uma onda 
de importações aumentou o défi-
cit da balança comercial dos EUA 
em 12%, para 45 bilhões de dóla-
res por mês, que foi a maior ele-
vação em 5 anos. As importações 
provenientes da China dão conta 
de quase metade disso. Se isso 
persistir, o déficit EUA-China vai 
ultrapassar 300 bilhões de dóla-
res. Por outro lado, as exportações 
americanas cairam. A intenção de 
Obama de dobrar as exportações 
em 5 anos é um sonho sem espe-
rança. A recuperação americana 
poderia enfraquecer-se, arrastan-
do com ela a economia mundial 
para baixo. Isto lembra o antigo 
conto de fadas russo de uma ca-
bana apoiada em ossos de galinha.

FLEXIBILIZAÇÃO
QUANTITATIVA

O que está sendo chamado de 
recuperação baseia-se em alguns 
fatores tais como a realocação de 
indústrias da China de volta para os 
EUA, a indústria aeroespacial e da 
defesa, e a flexibilização quantita-
tiva (quantitative easing, QE), com 
a injeção de enormes quantidades 
de capital fictício na economia dos 
EUA e de outros países. Como um 
doente terminal, o capitalismo está 
sendo mantido vivo por uma contí-
nua transfusão de dinheiro público. 
Os bancos centrais são compelidos 
a confiar na assim chamada flexi-
bilização quantitativa, ou seja, em 
linguagem clara, impressão de di-
nheiro. A QE e as taxas de juros ze-
radas falharam em produzir resul-
tados consideráveis e claramente 
têm implicações inflacionárias.

A relativa melhora da economia 
dos EUA decorreu em boa medida 
das políticas de afrouxamento mo-

netário que foram executadas pela 
Reserva Federal [Banco Central 
dos EUA]. Desde 2009, a Reserva 
Federal tem comprado ativos finan-
ceiros – títulos do tesouro america-
no e alguns tipos de dívida corpo-
rativa. Por meio de uma expansão 
da base monetária as taxas de juros 
foram mantidas em níveis baixos, o 
que serve para estimular as famílias 
e empresas endividadas. Este foi o 
principal fator no que é chamado de 
recuperação, e está impulsionando 
os mercados financeiros como ben-
galas que apoiam um homem sem 
pernas.

O sistema capitalista está ba-
seado na economia de um mani-
cômio. Em sua cobiça de fazer lu-
cros rápidos com a especulação, a 
burguesia conseguiu somente criar 
uma gigantesca inflação dos preços 
dos ativos nos vinte anos que pre-
cederam a crise de 2008. Isto foi 
provocado pela política da Reserva 
Federal de manter baixas as taxas 
de juros. A mesma política insana 
agora está sendo praticada em uma 
tentativa desesperada de insuflar a 
bolha novamente. Eles parecem ter 
esquecido que esta mesma política 
foi a que levou ao colapso anterior-
mente. É como se a burguesia tives-
se perdido o juízo. Mas como Lenin 
disse certa vez: “Um homem na 
beira do precipício não raciocina”.

O programa de flexibilização 
quantitativa da Reserva Federal 
soma 85 bilhões de dólares por 
mês. O Reino Unido, a Eurozona 
e, muito especialmente, o Japão, 
estão todos copiando servilmente a 
promessa de dinheiro fácil por um 
longo prazo de Bernanke (que até 
recentemente era o chefe da Reser-
va Federal). Paradoxalmente, isso 
acontece quando a Reserva Fede-
ral está tentando distanciar-se des-
se caminho. Bernanke e a Reserva 
Federal, portanto, depararam-se 
com um equilíbrio muito delicado. 
E agora tratam de indicar o começo 

do fim das taxas de juros zeradas 
sem desencadear o pânico.

Aqueles que estão envolvidos 
nessa atividade são bem conscien-
tes de que estão realizando um ex-
perimento perigoso. Eles sabem 
disso há bastante tempo. Fred Neu-
mann, o economista chefe do banco 
HSBC para a Ásia, explicou que 
a QE “permite ganhar tempo mas 
não resolve nada de fundamental” 
(FT, 20/09/13). “Quanto mais tem-
po eles continuarem nesse processo 
mais graves serão as nossas dificul-
dades para pular fora da crise”, de-
clarou Mike Crapo, um republicano 
do comitê bancário do senado.

Além disso, a experiência mos-
tra que esta política está sujeita à 
lei dos rendimentos decrescentes: 
quantidades cada vez maiores de 
dinheiro são requeridos para con-
seguir resultados cada vez mais es-
cassos. Gillian Tett, colunista chefe 
do Financial Times, afirma: “Um 
modo de interpretar a dança desta 
semana em torno da QE é que os 
responsáveis por essa política estão 
estimulando um sistema financeiro 
que é (no melhor dos casos) pecu-
liar, e (no pior) instável”. Estamos 
“num mundo onde os preços dos 
ativos e os espíritos animais agora 
dependem de dinheiro barato”.

Um editorial do Financial Ti-
mes pronunciou seu veredito sobre 
a QE nos EUA: “Embora a QE te-
nha levantado os ânimos, seu efei-
to foi mais fraco do que alguns es-
peravam. Apesar dos baixos custos 
de financiamento, o investimento 
segue sem força. Os governos es-
tão cortando os deficits, as famí-
lias estão pagando as dívidas, e 
as corporações estão acumulando 
reservas em dinheiro. Consequen-
temente, o dinheiro criado pela Re-
serva Federal não está financiando 
atividades tais como a construção 
de moradias ou investimento em 
capital, que poderiam contribuir 
diretamente para o crescimento. 

Perspectivas mundiais - 2014



América Socialista
8

Em vez disso, ele está elevando o 
valor dos ativos existentes”.

As agências de financiamento 
da habitação, Fannie Mae e Fre-
ddie Mac, continuam como antes, 
bombeando crédito no mercado 
hipotecário. Mas ao passo que an-
tes da crise controlavam 60% do 
mercado hipotecário dos EUA, 
agora controlam 90%. Foi esse 
tipo de coisa que desembocou 
no colapso de 2008. Consciente 
dos riscos envolvidos, Bernanke 
anunciou em junho passado com 
cautela que a FED (Reserva Fede-
ral) poderia ir desativando grada-
tivamente a flexibilização quan-
titativa (QE). Os Keynesianos, 
liderados por Paul Krugman, fica-
ram horrorizados. Eles advertiram 
que isto seria um movimento pre-
maturo que mandaria uma mensa-
gem equivocada para a economia 
mundial, que os bancos centrais 
endureceriam sua política mone-
tária antes que a recuperação do 
setor privado tivesse alcançado a 
velocidade de escape. Foi isso que 
ocorreu em 1937-1938.

Bernanke tratou de amenizar 
o impacto recheando suas decla-
rações de muitos “se” e “mas”. 
Afirmou que a FED encerraria as 
suas compras de ativos somente se 
o desemprego caísse abaixo de 7% 
- que é o nível atual – o que reduzi-
ria o risco de endurecimento antes 
que a economia estivesse pronta 
para suportá-lo. As taxas de juros 
de curto prazo permaneceriam pró-
ximas de zero por muito tempo de-
pois disso. Qualquer subida seria 
gradual, etc., etc.

Foi tudo em vão. A burguesia 
tornou-se dependente da flexibi-
lização quantitativa e do crédi-
to barato, como um viciado que 
tornou-se dependente de heroína 
e necessita de uma dose regular 
para seguir adiante. O anúncio 
provocou um pânico imediato nos 
mercados financeiros. Os fundos 

de cobertura (hedge funds) come-
çaram a vender bônus, provocando 
uma forte queda em seus preços. 
Os custos dos empréstimos dispa-
raram. Em meados de setembro, a 
Reserva Federal viu-se obrigada a 
recuar. Os mercados subiram no-
vamente ao escutar a decisão da 
FED de não retirar a flexibilização 
quantitativa, embora a nova chefe 
da FED, Janet Yellen, tenha anun-
ciado agora planos para reduzi-la a 
zero no final de 2014.

A DESIGUALDADE
E A CONCENTRAÇÃO

DO CAPITAL

A previsão de Marx de que o 
desenvolvimento do capitalismo 
levaria inevitavelmente à concen-
tração cada vez maior da riqueza 
em um número cada vez menor de 
mãos foi totalmente confirmada 
pelos acontecimentos. “A acumu-
lação de riqueza num polo é, por-
tanto, e ao mesmo tempo, a acumu-
lação de miséria no polo oposto”, 
escreveu no primeiro volume de O 
Capital. Essa é exatamente a situa-
ção em que nos encontramos ago-
ra. Por toda a parte houve um au-
mento acentuado da desigualdade. 

As somas envolvidas são imen-
sas. Entre 1993 e 2011, nos EUA, 
a renda média cresceu modestos 
13,1% no total. Mas a renda média 
dos 99 por cento mais pobres, isto 
é, todos até a famílias que ganham 
cerca de 370.000 dólares por ano, 
cresceu apenas 5,8%. Essa lacuna 
é uma medida do quanto o topo 
dos 1% estão ganhando. A por-
centagem da participação dos tra-
balhadores na renda nacional dos 
EUA era de 62% antes da recessão. 
Agora, esse valor é cerca de 59% 
do PIB. O rendimento médio das 
famílias é menor do que antes da 
recessão na medida em que a desi-
gualdade aumenta. 

É um paradoxo gritante que o 

mercado de ações dos EUA cres-
ceu mais de 50 por cento desde a 
crise, enquanto os ganhos médios 
declinaram. A riqueza obscena 
gera poder político: os plutocratas 
podem comprar jornais e canais 
de televisão, e custear  campa-
nhas políticas, partidos e grupos 
de pressão. Nos EUA, a pessoa 
tem que ser um milionário para 
ser presidente e, além disso, deve 
ter o apoio de muitos bilionários. 
A democracia pode ser comprada e 
vendida por quem oferece o lance 
mais alto. 

O mito da mobilidade social 
foi exposto exatamente como é: 
uma mentira cínica. Pais ricos têm 
crianças ricas. A classe dominante 
é uma elite auto-perpetuada que é 
inteiramente divorciada do resto 
da sociedade. O acesso ao ensino 
superior é cada vez mais caro. Os 
graduados se veem às voltas com 
enormes dívidas, em média US$ 
25.000 por estudante, e muitas ve-
zes são incapazes de encontrar em-
prego na carreira de sua escolha, 
se é que conseguem encontrar um 
trabalho. A escada para a promo-
ção social foi chutada para longe. 
Centenas de milhares de gradua-
dos universitários estão servindo 
hambúrgueres no McDonalds ou 
reabastecendo as prateleiras em 
supermercados. A situação con-
frontada pela juventude norte-
-americana hoje é estatisticamen-
te semelhante à enfrentada pelos 
jovens no mundo árabe antes da 
explosão da revolução na Tunísia 
e no Egito.

O sonho americano converteu-
-se no pesadelo americano. Cer-
ca de 47 milhões de americanos 
veem-se obrigados a recorrer aos 
cupões de alimentação para con-
seguir comida no final do mês. O 
crescente sentimento de raiva dian-
te dessa injustiça foi expresso no 
lema do movimento Occupy nos 
EUA: “Somos os 99%”. Os peri-
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gos desta situação são claros para 
os estrategistas mais clarividentes 
do Capital.

UM ABISMO ENTRE
AS CLASSES 

As massas estão dispostas a 
fazer sacrifícios com a condição 
de que a causa seja justa e os sa-
crifícios sejam iguais para todos. 
Mas ninguém está disposto a fazer 
sacrifícios para salvar os banquei-
ros, e a igualdade de sacrifícios 
simplesmente não existe. Os ban-
queiros embolsam o dinheiro ge-
nerosamente distribuído pelo con-
tribuinte (ou melhor, pelo governo, 
já que ninguém pediu a opinião 
dos contribuintes), pagando bônus 
enormes para eles próprios. 

No meio de uma crise, os ricos 
ficam mais ricos e os pobres mais 
pobres. O banco de investimentos 
Credit Suisse publicou um gráfico 
que mostra o aumento do número 
de milionários em dólares (com 
base em ativos totais, de meados 
de 2012 a meados de 2013). 

Outro relatório do Credit Suisse 
publicou alguns números interes-
santes sobre a distribuição desi-
gual da riqueza. Ele revelou que 
na extremidade superior da pirâ-

mide social, 32 milhões de pessoas 
controlam US$ 98.7 trilhões. Isso 
significa que 41% da riqueza do 
mundo está nas mãos de 0,7% do 
total da população adulta. Aqueles 
com uma fortuna pessoal de US$ 
100.000 até US$ 1 milhão corres-
pondem a 7,7% da população, con-
trolando algo como US$ 101.8 tri-
lhões de dólares, o que representa 
42,3 por cento da riqueza mundial. 

No outro extremo, 3,2 bilhões 
de pessoas controlam apenas US$ 
7.3 trilhões de dólares. Isso sig-
nifica que 68,7% dos adultos da 
população mundial controlam 
apenas 3% da sua riqueza. Isto 
significa que os 0,7% mais ricos 
têm uma fortuna pessoal combi-
nada 14 vezes maior do que os 
68% mais pobres. Estes números 
confirmam a previsão de Marx so-
bre a concentração do Capital: 

“A acumulação de riqueza num 
polo é, portanto, e ao mesmo tem-
po, a acumulação de miséria, a 
agonia da escravidão do trabalho 
penoso, a ignorância, a brutalida-
de, a degradação mental, no polo 
oposto, ou seja, do lado da classe 
que produz seu próprio produto na 
forma de capital”. (Capital, vol. 1, 
capítulo 25).

“ECONOMIA
CONCENTRADA” 

Lenin ressaltou que a política 
é economia concentrada. Por todo 
um período, pelo menos nos países 
capitalistas avançados, o capitalis-
mo parecia estar “entregando a en-
comenda”. A geração que cresceu 
nos EUA e na Europa durante as 
décadas que se seguiram à Segun-
da Guerra Mundial usufruiram os 
benefícios de um crescimento eco-
nômico sem precedentes: o pleno 
emprego, o aumento dos padrões 
de vida e reformas sociais. 

Este foi o período clássico do 
reformismo na Europa. Os capi-

talistas podiam se dar ao luxo de 
permitir as reformas na base de 
uma economia em expansão e 
com grandes lucros. Mas este não 
é mais o caso. O programa real 
da burguesia é abolir o estado de 
bem-estar social por completo, 
obrigando os desempregados a tra-
balhar por qualquer salário que os 
empregadores optam por oferecer. 
Ou seja, voltar aos tempos de Marx 
e Dickens. Somente o poder dos 
trabalhadores organizados os im-
pedem de realizarem plenamente 
esta contrarrevolução social. 

A perspectiva é a de anos de 
cortes, austeridade e queda dos pa-
drões de vida. Esta é uma receita 
completa para a luta de classes em 
todos os lugares. A burguesia exige 
a liquidação da dívida, orçamentos 
equilibrados, o corte de “desperdí-
cio” com o gasto social (ou seja, 
os gastos com escolas, hospitais e 
pensões, mas não, é claro, as ver-
bas para os bancos). Eles argumen-
tam, como verdadeiros sofistas, 
que, embora “a curto prazo” essas 
medidas devam levar a uma con-
tração econômica significativa e 
uma forte queda nos padrões de 
vida (para alguns), no longo pra-
zo, magicamente, elas iriam criar 
as bases para “uma recuperação 
sustentável”. Diante disso, o velho 
Keynes teria respondido: “A longo 
prazo estaremos todos mortos”. 

Tão precária é a situação que 
qualquer coisa poderia desencade-
ar uma grave crise; isto é verdade 
para a economia (ver a paralisação 
do governo dos EUA e também a 
dívida crescente na Europa), mas 
também para a sociedade como 
um todo. A luta de classes também 
poderia entrar em erupção através 
de algum evento, de um tipo ou de 
outro (como no episódio dos bom-
beiros belgas). 

A questão colocada para a bur-
guesia é a seguinte: como governar 
em tal situação de crise? Em mui-

Perspectivas mundiais - 2014
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tos países da Europa, o impasse 
político se manifesta em coalizões 
instáveis e governos sem maioria 
no parlamento. As instituições da 
democracia parlamentar burguesa 
estão sendo testadas até os seus li-
mites. 

O crescimento da abstenção é 
um fenômeno que indica o cres-
cente descontentamento com todos 
os partidos existentes. Isso não é 
surpreendente, dada a conduta dos 
dirigentes operários. Mesmo quan-
do estão na oposição, os social-de-
mocratas continuam a apoiar a po-
lítica geral de cortes e austeridade. 
Isto foi demonstrado claramente 
no caso do Partido Social-demo-
crata sueco, do Partido Trabalhis-
ta britânico, do SPD alemão, do 
PSOE espanhol e do Pasok na Gré-
cia. É isso que produz desilusão 
e apatia. 

Na Alemanha também exis-
te uma tendência crescente para 
a abstenção. Merkel venceu as 
eleições, mas mesmo assim não 
ganhou a maioria, e precisou do 
SPD para formar um governo 
de “ampla coalizão”. Mais de 
40% do eleitorado alemão não 
é representado por nenhum par-
tido no parlamento; a votação 
do Die Linke caiu de um pico 
de cerca de 12% para pouco 
menos de 9%. Mas a natureza 
abomina o vácuo, e a formação 
de uma coalizão SPD-CDU sig-
nifica que o Die Linke é a única 
oposição real e pode começar a in-
crementar seu apoio. 

Como resultado, em vários pa-
íses temos visto o surgimento de 
novos partidos: os Verdes (na Su-
écia), os populistas na Islândia e 
Itália (Grillo), “partidos piratas” 
(Suécia, Alemanha, Islândia), e o 
ascenso dos partidos da extrema-
-direita (Grécia, Suécia, Noruega, 
França) e o Partido pela Indepen-
dência do Reino Unido (UKIP) 
que é contra a União Europeia. 

Tudo isso representa um fermento 
na sociedade, um profundo mal-
-estar e insatisfação com a ordem 
política existente. 

Na Europa, há um descrédito 
crescente das instituições da demo-
cracia burguesa, em particular nos 
países que são mais atingidos pela 
crise. O velho sistema bipartidário 
(direita versus Social-democracia) 
está em crise. Uma parte do des-
contentamento está sendo capitali-
zado pelos partidos à esquerda da 
social-democracia, como testemu-
nhado pelo crescimento da Syriza 
e o Front de Gauche francês. Na 
Itália, onde não existia tal coisa, o 
“movimento 5 estrelas” de Grillo 
(um movimento de protesto peque-
no-burguês confuso) preencheu 
temporariamente esse vazio. 

Ainda assim, mesmo esses par-
tidos não oferecem uma alternativa 
real para a crise do capitalismo e, 
portanto, não estão crescendo tão 
rápido quanto poderiam se refle-
tissem, mesmo que parcialmente, o 
sentimento de raiva na sociedade. 
No entanto, não encontrando eco 
nos partidos reformistas, o descon-
tentamento das massas se reflete na 
arena política por um aumento da 
abstenção ou dos votos nulos. Na 
Espanha, em 2008, o PP e o PSOE 

concentraram 83% dos votos com 
um comparecimento de 75% dos 
eleitores. Hoje, as pesquisas de 
opinião lhes dão apenas 50% em 
um comparecimento muito infe-
rior (cerca de 50% agora declaram 
que não vão votar, ou votarão em 
branco ou não sabem em quem vão 
votar, um número recorde). 

Em Portugal, vemos uma situ-
ação semelhante emergindo das 
recentes eleições municipais. A 
abstenção aumentou em 550 mil; 
votos nulos e em branco dobra-
ram, com um aumento de 170 
mil. A coalizão de direita no po-
der perdeu 600 mil votos; o PS 
social-democrata na “oposição” 
perdeu 270 mil; o Partido Comu-
nista Português ganhou escassos 
13 mil votos; enquanto o Bloco de 

Esquerda perdeu 45 mil votos.

AS ORGANIZAÇÕES
DE MASSA 

O problema central está na 
direção do movimento operá-
rio. Os dirigentes operários, nos 
partidos políticos e nos sindi-
catos, estão vivendo no passa-
do. Eles não compreenderam 
a natureza da presente crise e 
sonham com a possibilidade de 
voltar aos “bons velhos tem-
pos”. Eles são organicamente 
incapazes de romper com a bur-
guesia e levar a cabo uma luta 
séria mesmo para defender as 

conquistas do passado, e menos 
ainda para lutar por uma melhoria 
nos padrões de vida. 

Há um grande contraste entre a 
ira ardente da classe trabalhadora 
e a passividade e impotência de 
seus dirigentes. As organizações 
de massa, em geral, ainda estão 
em um nível baixo de mobiliza-
ção. Assim, não há nenhuma pres-
são real sobre os dirigentes para 
impedi-los de ir ainda mais para a 
direita. Esta tem sido a tendência 
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geral no último período. A degene-
ração de todas as direções atingiu 
profundidades sem precedentes. É 
um fato chocante que as próprias 
organizações que foram criadas 
pela classe trabalhadora para mu-
dar a sociedade se transformaram 
em obstáculos poderosos no cami-
nho da transformação social. 

Historicamente, o papel dos 
social-democratas é desmoralizar 
os trabalhadores e empurrar a clas-
se média para os braços da reação. 
Tendo há muito tempo abandonado 
qualquer pretensão de luta pelo so-
cialismo, eles direcionam os seus 
discursos para os banqueiros e ca-
pitalistas, adotando um tom “mo-
derado” e “respeitável”. Eles ten-
tam convencer a classe dominante 
que estão aptos a assumir um alto 
cargo no Estado. A fim de provar 
as suas credenciais para a burgue-
sia como confiáveis “homens esta-
distas” (e também mulheres), eles 
são ainda mais zelosos do que os 
conservadores na realização de 
cortes e contra-reformas (sempre 
sob a bandeira da “reforma”). 

Os reformistas de esquerda, que 
dominaram os partidos socialistas 
na Europa na década de 1970, fo-
ram reduzidos a uma sombra do 
que costumavam ser. Na falta de 
uma base firme ideológica ou te-
órica, eles se arrastam miseravel-
mente atrás da ala direita. Estes úl-
timos são mais confiantes, porque 
eles sentem que têm o apoio das 
grandes empresas. Pelo contrário, 
os esquerdistas não têm confiança 
nem na classe trabalhadora nem 
em si mesmos. Os reformistas de 
esquerda nos sindicatos não são 
melhores do que seus colegas polí-
ticos. Eles têm fracassado inclusi-
ve nas situações mais elementares 
da luta por sua falta de consistên-
cia na defesa dos salários, das con-
dições de trabalho e dos direitos 
sindicais. 

Toda uma série de governos “de 

esquerda” foram expulsos do poder 
após a realização de cortes: Espanha, 
Islândia, Noruega, Grécia e, um pou-
co antes, Itália. Outros viram o seu 
apoio colapsar e estão susceptíveis 
de perder o poder nas próximas elei-
ções (Dinamarca, França e Irlanda). 
O Partido Trabalhista irlandês estava 
voando alto nas pesquisas de opinião 
antes de entrar em uma coalizão bur-
guesa que está realizando cortes. O 
seu apoio desmoronou, caindo de 
24% para 4%. 

Na Grécia, o Partido Socialista, 
Pasok, que tinha uma base de mas-
sas e, por vezes, votações de cerca 
de 50%, viram o seu eleitorado se 
afastar como resultado da execução 
das políticas ditadas pela classe do-
minante e pela UE. Foi substituído 
primeiro pelo governo “nacional” 
de Papademos, e depois se juntou à 
coalizão com o direitista Samaras. 
Mas o fator mais importante foi a 
rápida ascensão do Syriza, que ori-
ginalmente se esforçava para obter 
4 ou 5% das intenções de voto e 
em determinado momento chegou 
a 30% nas pesquisas de opinião. 

No entanto, as organizações de 
massas, mesmo as mais degene-
radas, em um determinado está-
gio vão inevitavelmente refletir a 
pressão que vem das massas. No 

próximo período haverá oscilações 
violentas da opinião pública para a 
esquerda e para a direita. Devemos 
estar preparados para isso e expli-
car o seu significado real. Na busca 
de uma saída para a crise, as mas-
sas vão testar e descartar os parti-
dos e seus líderes um após o outro. 
Mas uma característica constante é 
a rejeição de quem esteve no go-
verno realizando um programa de 
austeridade. 

Na Grã-Bretanha, há algumas 
indicações de que a pressão de bai-
xo (em particular dos sindicatos) 
está forçando Miliband a se distan-
ciar dos conservadores e liberais. 
Miliband, ainda que timidamente, 
está refletindo a crescente indig-
nação pública contra as grandes 
empresas e os bancos. Uma vez 
no poder, os dirigentes reformis-
tas estarão sob extrema pressão, 
tanto da classe dominante quanto 
das massas. Eles serão esmagados 
entre dois blocos. Haverá divisões 
para a direita e para a esquerda. 
Em alguns casos, eles podem ser 
destruídos por completo (Rifunda-
zioni Comunisti na Itália e, possi-
velmente, o Pasok na Grécia). Mas 
em todos os casos eles vão entrar 
em crise. 

À medida que a crise se apro-
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funda, tendências de esquerda co-
meçarão a se cristalizar dentro dos 
partidos operários de massa e dos 
sindicatos. A tendência marxista 
deve seguir a vida interna das or-
ganizações de massas de perto e se 
esforçar para alcançar e conquistar 
os trabalhadores e jovens que se 
deslocam para esquerda e que es-
tão à procura de uma alternativa. 

No entanto, a nossa capacidade 
de intervir de forma eficaz no fu-
turo será determinada pelo nosso 
sucesso na construção da Corren-
te Marxista hoje. Não é de modo 
algum a mesma coisa intervir no 
movimento de massas com 20 ou 
50 quadros ou intervir com 500 ou 
1.000. A qualidade deve ser trans-
formada em quantidade, de forma 
que a quantidade, por sua vez, 
possa transformar-se em um nível 
qualitativamente superior. A fim de 
mobilizar as massas, é necessário 
possuir uma alavanca, e a única 
alavanca capaz disso é uma ten-
dência marxista numerosa e forte.

OS SINDICATOS 

Os sindicatos são as organiza-
ções mais básicas da classe traba-
lhadora. Em uma crise, os traba-
lhadores sentem a necessidade de 
utilizar seus sindicatos ainda mais 
do que em períodos “normais”. No 
campo industrial houve algumas 
lutas e conflitos muito radicais, e 
sempre que os dirigentes sindicais 
apontaram um caminho, na forma 
de greves gerais, greves setoriais, 
etc, os trabalhadores têm respon-
dido de forma maciça. O problema 
é que os dirigentes sindicais são 
completamente impotentes diante 
da crise do capitalismo já que eles 
realmente não têm nenhuma outra 
alternativa (que não seja uma for-
ma leve de estímulo keynesiano). 

Na Espanha, houve uma greve 
dos professores nas Ilhas Baleares 
que durou três semanas e atraiu o 

apoio popular de massas (com uma 
manifestação em Palma de cerca 
de 100 mil, em uma ilha com uma 
população total de cerca de 800 
mil!). A greve foi realizada com 
os métodos tradicionais de luta da 
classe trabalhadora que se haviam 
perdido no último período: assem-
bleias de massa, delegados eleitos, 
o apoio de pais e alunos e um fundo 
de greve. No entanto, os dirigentes 
sindicais abandonaram os profes-
sores de Baleares a sua própria 
sorte, recusando-se a ampliar a luta 
para além do professorado e para 
o continente, e o movimento teve 
que recuar vencido pela exaustão. 

Nessas condições, não é de es-
tranhar que muitos trabalhadores 
estão questionando a validade das 
greves gerais de 24 horas convoca-
das de forma isolada, sem um pla-
no consistente de luta, pelos líderes 
sindicais. Na verdade, estas greves 
estão sendo usados pelos líderes 
como uma válvula de escape para 
livrar-se da pressão das massas. Na 
Grécia, a arma da greve geral de 
um dia tornou-se contraproducen-
te. O resultado é que o chamado 
para essas ações são recebidos com 
ceticismo pelos trabalhadores, que 
entendem que uma ação mais drás-
tica é necessária. Nas condições da 
Grécia, o que é necessário é uma 
greve geral política radical para 
derrubar o governo. 

Vemos tanto na frente política 
quanto na frente sindical um acú-
mulo de raiva e descontentamen-
to que até agora não encontra um 
canal livre de expressão. Na Espa-
nha, Portugal, Grécia, Itália, cente-
nas de milhares de jovens são obri-
gados a emigrar retomando uma 
situação que seus pais pensavam 
que tinham deixado para trás. 

Há constantes ataques aos sis-
temas de saúde e educação públi-
ca, uma epidemia crescente de de-
semprego, principalmente entre os 
jovens, o escândalo de despejos e 

reintegrações de posse, lado a lado 
com um grande número de aparta-
mentos e casas vazias, um número 
crescente de pessoas que vivem 
nas ruas, muitos dos quais se con-
sideravam de “classe média”, que 
está sendo empurrada para baixo 
da linha da pobreza, etc 

Nestas circunstâncias, os tra-
balhadores mais do que nunca 
veem os sindicatos como a pri-
meira linha de defesa. Todas essas 
pressões terão que vir à superfí-
cie, em uma combinação de mo-
vimentos de protesto espontâneos, 
explosões de raiva, o que acabará 
por ter um impacto nas organiza-
ções de massas. 

Os primeiros estágios da radi-
calização das massas serão refleti-
dos em greves, greves gerais e ma-
nifestações de massa. Nós já vimos 
isso na Grécia, Espanha e Portugal. 
Mas, dada a profundidade da cri-
se, somente essas ações não terão 
sucesso para barrar novos ataques 
aos padrões de vida. 

Mesmo na Bélgica, onde a 
ação militante dos bombeiros e 
dos trabalhadores ferroviários for-
çou o governo a recuar, esta será 
apenas uma vitória temporária. O 
que o governo concede com a mão 
esquerda, tomará de volta com a 
direita. Na Grécia, houve cerca de 
trinta greves gerais, mas o governo 
continua a realizar ataques. 

Gradualmente, os trabalhadores 
aprendem através da experiência 
que são necessárias medidas mais 
radicais. Eles começam a tirar con-
clusões revolucionárias. Trotsky 
explicou a importância de reivindi-
cações transitórias, como forma de 
elevar a consciência dos trabalha-
dores ao nível exigido pela histó-
ria. Mas ele também apontou que, 
em uma situação de crise profunda, 
tais exigências não são suficientes: 

“Claro que não são suficientes 
a escala móvel e as iniciativas de 
auto-defesa dos trabalhadores. Es-
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tes são apenas os primeiros passos 
necessários para proteger os tra-
balhadores da fome e das facas 
dos fascistas. Estes são meios ur-
gentes e necessários de auto-defe-
sa. Mas por si só não vão resolver 
o problema. A principal tarefa é 
preparar o caminho para um sis-
tema econômico superior, baseado 
no uso mais justo, mais racional e 
decente das forças produtivas 
no interesse de todo o povo. 

Isso não pode ser alcan-
çado pelos métodos de rotina, 
habituais, ‘normais’, dos sindi-
catos. Isso é inegável, pois em 
condições de declínio capitalis-
ta os sindicatos isoladamente 
acabam por serem incapazes 
de bloquear até mesmo a dete-
rioração das condições de vida 
dos trabalhadores. Métodos 
mais decisivos e contundentes 
são necessários. A burguesia, 
que detém os meios de produ-
ção e possui o poder do Estado, 
trouxe toda a economia a um 
estado de total desordem e de-
sesperança. É necessário pro-
clamar  a falência da burguesia e 
transferir a economia para mãos 
firmes e honestas, ou seja, para 
as mãos dos próprios trabalhado-
res”. (Trotsky, Discussão com um 
ativista do CIO, 29 de setembro de 
1938) 

O PAPEL DA JUVENTUDE
 
Uma das principais caracte-

rísticas da situação atual é a per-
sistência de elevados níveis de 
desemprego e sub-emprego, espe-
cialmente entre os jovens. Este não 
é o exército de reserva de desem-
pregados do que Marx falou. É o 
desemprego estrutural, permanen-
te, o desemprego orgânico, que é 
como uma úlcera cancerosa corro-
endo as entranhas da sociedade. 

Os piores efeitos do desem-
prego observam-se na juventude, 

que tem de suportar o fardo mais 
pesado da crise capitalista. As es-
peranças e aspirações da juventu-
de chocam-se contra uma barreira 
impenetrável. Isto se torna ainda 
mais intolerável quando um núme-
ro crescente de desempregados são 
altamente qualificados. Isso cria 
uma mistura muito inflamável e 
explosiva. 

Esta é a primeira geração de 
jovens que não podem esperar um 
padrão de vida melhor que o de 
seus pais. Eles tiveram seu futuro 
roubado. Uma geração inteira de 
jovens está sendo sacrificada no 
altar do Capital. Entre o Brasil e a 
Turquia existem, é claro, diferen-
ças. Mas também existem carac-
terísticas comuns que ajudaram a 
alimentar o descontentamento. As 
mesmas características vão gerar 
protestos semelhantes em outros 
lugares. Um fator importante foi o 
desemprego dos jovens. 

Este fenômeno não se limita 
aos países mais pobres da América 
Latina, Oriente Médio e Ásia. O 
desemprego e a pobreza são uma 
combinação explosiva que pode 
inflamar-se a qualquer momento, 
em qualquer país. O desemprego 
dos jovens foi um grande fator 

na chamada Primavera Árabe. Os 
altos níveis de desemprego entre 
os jovens na Europa pode ter um 
efeito semelhante de radicaliza-
ção. Afinal, a radicalização dos jo-
vens é um fenômeno generalizado 
em maior ou menor grau em toda 
a Europa. 

Na Grã-Bretanha, uma onda 
de radicalização entre os estudan-

tes foi seguida por uma ex-
plosão de revoltas de jovens 
desempregados em todas as 
grandes cidades, que abalou o 
“establishment”. Na Grécia, as 
grandes mobilizações da classe 
trabalhadora foram precedidas 
por um grande movimento dos 
estudantes secundaristas. Na 
Espanha e nos EUA, tivemos o 
movimento Occupy e os Indig-
nados, que foram predominan-
temente compostos por jovens. 
Há muitos precedentes histó-
ricos para isso. A Revolução 
Russa de 1905 foi precedida 
pelas manifestações estudantis 
de 1900 e 1901 Os dias de maio 
na França, em 1968, foram de-

sencadeados por manifestações 
estudantis que foram brutalmente 
reprimidos pela polícia. 

Lenin disse: “Aquele que tem a 
juventude tem o futuro”. Devemos 
a todo custo encontrar um caminho 
para a juventude revolucionária, 
dando uma expressão consciente e 
organizada para seu desejo instin-
tivo de lutar contra a injustiça e a 
opressão, e conquistar um mundo 
melhor. O sucesso ou fracasso da 
CMI depende em grande medida 
da nossa capacidade para alcançar 
este fim.

AS CONDIÇÕES ESTÃO 
MADURAS PARA A 

REVOLUÇÃO? 

Estamos entrando em uma situ-
ação completamente nova em es-
cala global. Isso fica claro a partir 
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dos acontecimentos dos últimos 12 
meses. Nuvens de gás lacrimogê-
neo enchem as ruas de Istambul. 
Cassetetes policiais racham crâ-
nios em São Paulo, e 17 milhões de 
pessoas derrubam um presidente 
egípcio. Os protestos irromperam 
na Bulgária. Este é apenas o início 
de uma onda de descontentamento 
político no mundo em desenvolvi-
mento, que está grávido de poten-
cial revolucionário. 

A dialética nos ensina que, 
mais cedo ou mais tarde, tudo se 
transforma no seu oposto. Esta lei 
dialética foi surpreendentemente 
apoiada pelos acontecimentos dos 
últimos doze meses. Lembremo-
-nos de que a Turquia e o Brasil 
foram, até recentemente, conside-
rados dois “milagres econômicos”. 
A possibilidade de um levante re-
volucionário nesses países nem se-
quer entrava na cabeça dos estrate-
gistas do capital. Mas, tampouco a 
possibilidade da derrubada revolu-
cionária de Mubarak no Egito ou 
de Ben Ali na Tunísia. 

Os cínicos e os céticos podem 
ser encontrados em todos os lu-
gares em quantidades abundantes. 
Eles são os destroços das derrotas 
do passado, homens e mulheres 
prematuramente envelhecidos que 
perderam toda a confiança na clas-
se operária, no socialismo e em si 
mesmos. Os cínicos profissionais 
levam uma existência miserável, 
à margem do movimento dos tra-
balhadores, e às vezes dentro dele. 
Seu principal objetivo na vida é 
gemer e resmungar sobre os traba-
lhadores e jovens, para depreciar 
suas conquistas e exagerar seus 
defeitos. 

Tais exemplos encontram-se 
sobretudo nas fileiras dos ex-stali-
nistas. Uma vez que há muito que 
eles abandonaram toda a esperança 
na revolução socialista, essas cria-
turas infelizes só estão preocupa-
dos com uma coisa: disseminar a 

sua espécie tóxica de pessimismo 
e ceticismo entre os jovens, para 
desmoralizá-los e desencorajá-los 
a participar do movimento revolu-
cionário. 

Estas pessoas, que Trotsky 
corretamente descreveu como cé-
ticos gangrenosos, argumentam 
que a classe trabalhadora não está 
pronta para o socialismo, que as 
condições não estão maduras, etc. 
Desnecessário será dizer que para 
esses indivíduos as condições para 
o socialismo nunca estarão madu-
ras. Tendo estabelecido em suas 
próprias mentes algum padrão im-
possível de “maturidade” revolu-
cionária, eles podem sentar-se con-
fortavelmente em suas poltronas e 
não fazer nada. 

É necessário sublinhar a ideia 
fundamental de que a principal 
característica de uma revolução 
é a entrada das massas no palco 
da história. Em 1938, Trotsky es-
creveu: 

“Todo esse palavreado no sen-
tido de que as condições históricas 
ainda não ‘amadureceram’ para o 
socialismo é o produto da ignorân-
cia ou de um engano consciente. 
As condições objetivas para a re-
volução proletária não só ‘amadu-
receram’, elas até começaram de 
algum modo a apodrecer. Sem uma 
revolução socialista no próximo 
período histórico, uma catástrofe 
ameaça toda a cultura da huma-
nidade. Agora é a vez para o pro-
letariado, ou seja, principalmente 
a sua vanguarda revolucionária. 
A crise histórica da humanidade 
se reduz à crise da direção revolu-
cionária”. (Trotsky, Programa de 
Transição, maio-junho de 1938) 

Estas linhas são completamen-
te relevantes para a situação atual 
em escala mundial. Na verdade, é 
como se tivessem sido escritas on-
tem! 

Contra os cínicos e céticos que 
negam o papel revolucionário do 

proletariado, sempre afirmamos o 
potencial revolucionário dos tra-
balhadores e da juventude, que é 
constantemente confirmado pelos 
acontecimentos. Os movimentos 
revolucionários maravilhosos na 
Turquia, Brasil e Egito, as greves 
gerais na Grécia e na Espanha, o 
movimento de massas em Portu-
gal, que quase levou à derrubada 
do governo, as greves gerais na 
Índia e na Indonésia, são todos 
indícios claros de que a revolução 
socialista mundial começou. 

No entanto, o fato de que a re-
volução tenha começado não sig-
nifica que ela vai ser um sucesso 
imediato. Isso depende de muitos 
fatores, o mais importante dos 
quais é a qualidade da direção. He-
gel escreveu: 

“Quando queremos ver um 
carvalho com todo o seu vigor, o 
tronco, seus ramos se espalhando, 
a massa da folhagem, nós não fi-
camos satisfeitos se nos for apre-
sentado uma bolota em seu lugar.” 
(Hegel, Fenomenologia do Espíri-
to, Prefácio). 

O que temos aqui é apenas a 
antecipação precoce da revolução 
socialista. É o primeiro despertar 
das massas depois de um longo 
período em que a luta de classes 
permaneceu adormecida em mui-
tos países. Um atleta, depois de 
um longo período de inatividade, 
precisa de tempo para esticar seus 
membros, para “aquecer” e adqui-
rir a habilidade necessária para 
se envolver em atividades mais 
sérias. Da mesma forma, a clas-
se trabalhadora precisa de tempo 
para adquirir a experiência neces-
sária para elevar-se ao nível exigi-
do pela história. 

Como regra geral, as massas 
aprendem com a experiência. Isso 
às vezes é doloroso e sempre lento. 
Este processo de aprendizagem se 
tornaria mais rápido e menos do-
loroso se existisse um poderoso 
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partido marxista com uma direção 
clarividente como a de Lenin e 
Trotsky. Se tivesse havido o equi-
valente do partido bolchevique no 
Egito em junho passado, quem 
pode duvidar que os operários e jo-
vens revolucionários poderiam ter 
tomado o poder facilmente?

Diplomatas da periferia euro-
peia falam taciturnamente de uma 
“crise da democracia” em poten-
cial, e é um fato que as instituições 
da democracia burguesa estão sen-
do testadas até o ponto de rup-
tura. Nos governos da Europa, 
sobretudo em Berlim, existe 
uma preocupação persistente de 
que a imposição da austeridade 
vai provocar um conflito social 
em tal escala que representará 
uma ameaça para a ordem so-
cial existente. 

A verdadeira razão pela 
qual os burgueses ficaram tão 
horrorizados com a derruba-
da de Morsi no Egito, onde 
17 milhões de pessoas sairam 
às ruas, é que eles temem que 
tais coisas possam acontecer 
na Europa. O Financial Times 
desenhou um paralelo desconfor-
tável com o ano revolucionário 
de 1848: “Isso [...] me lembra 
1848. Metternich zombando da 
janela diante da multidão irrele-
vante, poucas horas antes de sua 
queda pouco cerimoniosa; Guizot 
incapaz de respirar com o choque 
ao renunciar ao seu ministério; 
Thiers, primeiro-ministro por um 
dia, sofrendo um ataque nervoso 
do século XIX da síndrome de 
Tourette em sua carruagem, per-
seguido pelas massas ... “

Os economistas burgueses 
admitem que a perspectiva para 
o capitalismo é de vinte anos de 
austeridade. Isso significa duas 
décadas de intensa luta de clas-
ses, com seus fluxos e refluxos 
inevitáveis. Momentos de grande 
insurgência serão seguidos por 

períodos de cansaço, decepção 
e desorientação, derrotas, e mes-
mo de reação. Mas na situação 
atual, cada período de calmaria 
será apenas o prelúdio de novos e 
mais explosivos combates. Mais 
cedo ou mais tarde, em um ou 
outro país, a questão do poder 
será colocada. A questão é saber 
se, no momento decisivo, o fator 
subjetivo será suficientemente 
forte para proporcionar a direção 
necessária. 

Tensões insuportáveis estão se 
acumulando em todos os níveis. 
A origem do mal-estar geral na 
sociedade não são apenas os fato-
res econômicos: o desemprego e 
a queda dos padrões de vida. Ela 
reflete o desencanto com todas as 
instituições existentes da socieda-
de capitalista: os políticos, a Igreja, 
a mídia, os banqueiros, a polícia, o 
sistema jurídico, etc. A situação 
também é afetada por aconteci-
mentos em escala mundial (Iraque, 
Afeganistão, Síria, etc) 

As condições não são as mes-
mas em todos os lugares. Por 
exemplo, a situação na Grécia é 
mais avançada do que na Alema-
nha. Mas em todos os lugares, não 
muito abaixo da superfície, há um 
descontentamento fervilhante, um 
sentimento de que a sociedade está 

indo muito mal, que isto é intole-
rável e que os partidos e dirigen-
tes atuais não nos representam. As 
condições objetivas para a revolu-
ção socialista estão ou já maduras, 
ou então estão amadurecendo ra-
pidamente. Mas o fator subjetivo 
está faltando. Como Trotsky disse 
há muito tempo, o problema é um 
problema de direção. 

Por toda uma série de razões 
históricas objetivas, o movimento 
foi jogado para trás; as forças do 

marxismo genuíno foram redu-
zidos a uma pequena minoria, 
isolada das massas. Esse é o 
problema central, e a contradi-
ção central que tem de ser re-
solvida. É necessário recrutar 
os quadros necessários, para 
educá-los e integrá-los na or-
ganização, e orientá-los para as 
organizações operárias de mas-
sa. 

Isso leva tempo. Teremos 
algum tempo por conta da len-
tidão do processo. Mas nós 
não temos todo o tempo do 
mundo. É necessário enfrentar 
a tarefa de construir as forças 

do marxismo com um sentido de 
urgência, para entender que o ca-
minho para as grandes vitórias 
no futuro é preparado por uma 
série de pequenos êxitos no pre-
sente. Temos as idéias necessá-
rias. Nossas perspectivas foram 
brilhantemente confirmadas pelo 
curso dos acontecimentos. Temos 
agora de levar essas idéias para a 
classe trabalhadora e a juventude. 
O caminho para os trabalhadores 
e jovens está amplamente aberto. 
Vamos marchar para a frente com 
confiança. 

Adiante para a construção da 
Corrente Marxista 
Internacional! 

Viva a revolução
socialista mundial!
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A conhecida afirmação de Bo-
livar parece resumir a história da 
atitude da revolução bolivariana 
diante do seu inimigo de classe, a 
burguesia venezuelana e seus men-
tores em Washington.

Nestes últimos 15 anos a re-
volução bolivariana manteve-se 
apegada às formalidades demo-
cráticas enquanto que a oligar-
quia recorria e segue recorrendo, 
em cada oportunidade, a qual-
quer meio possível para derrubar 
a revolução. Guarimbas [nome 

dado aos bloqueios de ruas em 
bairros residenciais, e outros atos 
de sabotagem], greves patronais, 
sabotagens de instalações petro-
líferas, guerra econômica, as-
sassinos profissionais, atentados 
contra autoridades governamen-
tais, paramilitares colombianos, 
provocações na fronteira com a 
Colômbia, pressão diplomática, 
campanhas na mídia, etc. Como 
vemos, a burguesia não tem pou-
pado esforços legais e ilegais 
para esmagar a revolução.

SOBRE A SUPOSTA
DITADURA

Os meios de comunicação na-
cionais e internacionais pretendem 
estabelecer como um fato indiscu-
tível que na Venezuela há um go-
verno ditatorial, que atenta contra 
os direitos humanos de um povo 
desarmado e indefeso. Mas se há 
alguma acusação que poderia ser 
dirigida contra a revolução boli-
variana, certamente não seria a de 
que ela é ditatorial, mas sim de que 

Corrente Marxista do PSUV
Venezuela

Venezuela: nem pacto, nem 
conciliação. Completar a revolução
“... a cada conspiração seguia-se um perdão, e a cada perdão seguia-se outra conspiração 
que novamente se perdoava” (Simón Bolivar, Manifesto de Cartagena)

Presidente Maduro encontra-se com Capriles
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ela é demasiado branda.
Foi o que vimos na noite da aber-

tura do Diálogo: todos os represen-
tantes da oposição que ali estavam 
(e também os que não estavam e 
seguiam com seus bloqueios terro-
ristas) foram protagonistas em diver-
sos graus do golpe de estado de 11 
de abril de 2002 (talvez com uma ou 
duas exceções). Nenhum deles foi 
julgado por aqueles acontecimen-
tos, pelo contrário, foram postos em 
liberdade em uma tentativa da par-
te do governo de conclamar à paz e 
acalmar os ataques da burguesia (ao 
contrário de Hugo Chávez que pa-
gou no cárcere pela fracassada inten-
tona cívico-militar de 1992).

Além disso, quando o promotor 
Danilo Anderson começou a inves-
tigar penalmente os fatos ocorridos 
durante o golpe de 2002, foi assas-
sinado com uma bomba que explo-
diu debaixo do seu carro.

LIÇÕES DA HISTÓRIA
RECENTE E A REPÚBLICA

É hora de aprender com a histó-
ria recente. Quando o povo revolu-
cionário saiu às ruas no 12 e 13 de 
abril, paralisando o exército e le-
vando o presidente legítimo Hugo 
Chávez de volta à Miraflores [sede 
do governo], o que aconteceu com 
os golpistas? O presidente Chávez, 
em uma demonstração de magna-
nimidade, talvez ingênua, chamou 
para o diálogo e abriu negociações 
com a oposição.

De que forma a burguesia res-
pondeu? Como sabemos: com 
a greve empresarial e com a cri-
minosa sabotagem petrolífera no 
mês de dezembro, e com a aberta 
rebeldia golpista dos militares do 
quartel de Francia de Altamira. 
De novo foi o povo revolucioná-
rio, neste caso jogando um papel 
central a classe operária petrolífe-
ra, que ocupou fábricas fechadas, 
tomou o controle da PDVSA [a 

petrolífera estatal da Venezuela] 
e restabeleceu a produção, e final-
mente, com uma impressionante 
manifestação de massas em 23 de 
janeiro de 2003 que deu o golpe 
final contra a conspiração.

Em 15 anos de revolução foram 
realizadas 19 eleições, ganhando a 
revolução 18 delas. Precisamente 
a negativa em reconhecer a dupla 
derrota eleitoral da oposição (14 de 
abril e 8 de dezembro de 2013) é 
a origem da atual campanha diri-
gida por Leopoldo López e Maria 
Corina Machado para derrubar o 
governo de Maduro com violentos 
protestos de rua.

A BURGUESIA, DUAS
FACES DA MESMA MOEDA 

Já explicamos anteriormen-
te que o setor da burguesia que 
não apoia abertamente a estraté-
gia insurrecional da “La Salida” 
[ou seja, que pretende derrubar o 
governo com as atuais manifes-
tações], assim o faz não por con-
vicção democrática, mas sim por 
cálculo estratégico. Eles não acre-
ditam que seja possível neste mo-
mento derrotar a revolução nas 
ruas. Por isso preferem apostar no 
desgaste, produto da guerra econô-
mica. Buscam entricheirar-se nas 
posições conquistadas em gover-
nos estaduais e prefeituras, e espe-
rar um momento mais propício em 
que possam ganhar as eleições ou 
criar as condições necessárias de 
instabilidade para tomar o poder 
por outros meios.

Então, é possível algum diálo-
go com a burguesia? Porta-vozes 
destacados da direção bolivariana 
já deixaram claro que não se trata 
de negociações nem de pacto, nem 
de trair a revolução pelas costas 
do povo. Então, do que se tra-
ta? Fala-se de criar as condições 
para a coexistência pacífica com 
a oposição. Talvez alguns setores 

reformistas pensem que é possí-
vel estabelecer um modus vivendi 
com a burguesia, de modo que ela 
respeite as regras democráticas 
e a Constituição bolivariana, em 
uma espécie de renovado Pacto 
de Punto Fijo [pacto de “unidade 
nacional” de 1958, entre os prin-
cipais partidos da burguesia, que 
articulou o sistema político até a 
primeira eleição de Hugo Chávez 
em 1999]. Em nossa opinião isso 
é uma ilusão perigosa.

Se algo está claro é que tan-
to os setores da burguesia que 
apoiam abertamente o enfrenta-
mento nas ruas, como também 
aqueles setores que apostam nas 
eleições, ambos concordam no 
mesmo objetivo de derrotar e 
esmagar a revolução. Só há uma 
aparente discrepância quanto ao 
método para consegui-lo.

BURGUESIA E POVO
TRABALHADOR,

INTERESSES ANTAGÔNICOS

O que vemos na Venezuela 
não é só um conjunto de políti-
cas progressistas aplicadas por 
um governo com apoio popular. 
O que vemos é uma revolução, 
ou seja, a interferência direta das 
massas na vida política que ame-
aça eliminar a burguesia como 
classe dominante.

Em seu discurso na abertura do 
primeiro congresso ideológico do 
PSUV em novembro de 2009, o 
presidente Chávez disse claramen-
te: “Temos que ter muito cuidado 
com essas correntes que não se de-
finem muito bem, cuidado com o 
reformismo, não é reforma o que 
estamos fazendo aqui, é uma revo-
lução, não é economia de mercado, 
é liquidar o capitalismo e construir 
o Socialismo, é disso que se trata”.

Isso é algo que, por motivos ób-
vios, a burguesia não pode aceitar. 
Como ela poderia coexistir pacifi-
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camente com uma revolução cuja 
meta declarada é colocar um fim no 
capitalismo? Pelo contrário, o que 
a burguesia pretende é acabar com 
a revolução e restabelecer o “sta-
tus quo” da IV República, na qual 
os políticos de plantão não faziam 
mais do que prostrar-se aos pés da 
oligarquia, e na qual a classe do-
minante tinha o controle firme do 
poder político e da economia.

A revolução bolivariana vio-
lentou leis cruciais do capitalis-
mo quando tratou de beneficiar 
a maioria da população, o povo 
trabalhador e as massas pobres. O 
controle de divisas, a regulamenta-
ção dos preços, a expropriação de 
empresas e terras, a regulamenta-
ção dos aluguéis, as experiências 
de controle operário e as ocupa-
ções de fábricas, etc. Todas essas 
medidas que favorecem a maioria, 
entorpecem o funcionamento nor-
mal do mecanismo de acumulação 
privada do lucro capitalista.

A tudo isso deve-se acrescentar 
a utilização em grande escala da 
renda petrolífera para satisfazer as 

necessidades mais urgentes da po-
pulação (saúde, habitação, educa-
ção, aposentadorias, alimentação). 
A burguesia parasitária quer recu-
perar o controle da renda petrolí-
fera para si mesma e em benefício 
dos interesses das multinacionais.

Alem disso, a revolução bo-
livariana criou um sentimento 
muito forte nas massas de que 
agora são elas que governam, de 
que elas derrotaram a oligarquia 
na luta revolucionária em nume-
rosas ocasiões. Um sentimento 
de poder que é muito perigoso 
para a burguesia que perdeu par-
cialmente o controle do aparato 
do estado.

Por todos esses motivos é im-
possível que a burguesia, os capi-
talistas, banqueiros e latifundiários 
que seguem controlando 2/3 da 
economia do país, se reconciliem 
com a situação atual. A coexistên-
cia pacífica não pode existir porque 
a burguesia não a quer e nem pode 
aceitá-la. Esta é a lição central dos 
últimos 15 anos de intentonas e 
conspirações reacionárias.

QUE CONCILIAÇÃO
ESPERA A BURGUESIA?

Basta ver as propostas que os 
representantes da burguesia trou-
xeram para a mesa de negociações. 
Os empresários da Fedecâmaras, 
pela boca do seu presidente Roig, 
exigiram: disciplina fiscal (ou seja, 
cortes dos gastos sociais), produ-
ção nacional com livre competição 
(ou seja, suspender o controle de 
preços e lucros), incentivar a pro-
dução (ou seja, abolir a estabilida-
de no emprego e destruir os direitos 
dos trabalhadores contidos na Lei 
Orgânica do Trabalho), segurança 
jurídica da propriedade (ou seja, 
fim das expropriações e das nacio-
nalizações) e liberação do controle 
cambial (ou seja, acesso livre aos 
dolares da renda petrolífera). Estas 
medidas, tomadas em seu conjunto 
significam virar a balança de ma-
neira brutal para o lado da classe 
capitalista e aplicar uma política 
selvagem de ajuste contra a classe 
trabalhadora.

As propostas políticas da opo-
sição vão na mesma linha. Não se 
pode falar de socialismo, de revo-
lução (“porque não está na consti-
tuição”), liberdade aos “presos po-
líticos” (ou seja, impunidade para 
os sabotadores terroristas, incluin-
do os assassinos de Danilo Ander-
son e os poucos que estão na prisão 
por causa do golpe de 2002), im-
parcialidade dos poderes públicos 
(ou seja, que eles voltem a contro-
lar diretamente alavancas impor-
tantes do aparato de estado), desar-
mamento dos coletivos (ou seja, a 
criminalização e a destruição das 
organizações sociais da base da 
revolução bolivariana, comtempla-
das nas leis para o poder popular).

Na realidade, enquanto um se-
tor da burguesia e do imperialis-
mo jogam abertamente a cartada 
direta e imediata do derrubamen-
to da revolução, existe também Guarimberos da oposicao reacionaria
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outro setor que aposta no desgas-
te a médio prazo.

Assim Mendoza não teve pro-
blemas em apresentar-se para o 
“Diálogo pela Paz Econômica”. 
Cisneros publicou uma coluna de 
opinião em inglês e espanhol nos 
principais orgãos que servem de 
porta-vozes do capitalismo inter-
nacional exigindo o “diálogo” e a 
mediação do Vaticano (proposta 
escandalosa tendo em conta que a 
hierarquia da igreja, representada 
pela Conferência Episcopal tam-
bém participou ativamente no Car-
monazo) [Pedro Carmona Estanga 
era o presidente da Fedcâmaras, 
que os golpistas em 2002 tentaram 
colocar no poder]. E finalmente 
Lula não tem vergonha de falar 
da necessidade de “baixar a con-
frontação” e aplicar uma “política 
de coalizão”. Em outras palavras, 
querem enredar a revolução nas 
tramas da diplomacia burguesa 
para melhor estrangulá-la.

QUAL DEVERIA SER A
RESPOSTA DAREVOLUÇÃO 

BOLIVARIANA?

Estamos todos a favor da paz, 
mas a paz só se pode conseguir 
com justiça. Portanto, o palavrea-
do da oposição reacionária sobre o 
diálogo e a negociação tem que ser 
respondido claramente:

• Exigir o julgamento e a puni-
ção de todos os culpados de 
violar a legalidade democráti-
ca (incluindo os participantes 
do golpe de estado de 2002);

• A expropriação sem indeniza-
ção das empresas, bancos e ter-
ras de todos aqueles implicados 
em atos de guerra econômica 
(sabotagem, estoques especu-
lativos, fraude cambial, dupla 
faturação do CADIVI, etc.);
Mas, sobretudo, a melhor ma-
neira de blindar a revolução 
diante dos ataques da bur-

guesia e do imperialismo é 
dar uma forte virada de rumo 
avançando de maneira decidi-
da para o socialismo.

• Expropriar as propriedades de 
todos os implicados em planos 
golpistas e sabotadores desde 
2002 até hoje, assentando as 
bases para a planificação demo-
crática da economia em bene-
fício da maioria, eliminando a 
escassez e o desabastecimento.

• Estabelecer o controle operário 
da produção em todos os níveis 
para combater o burocratismo 
e a corrupção.

• Desenvolver as anunciadas 
Milicias Operárias e estender 
a mais ampla agitação e orga-
nização revolucionária dentro 
das Forças Armadas, dando 
aos soldados as condições para 
eleger seus oficiais, para com-
bater o golpismo militar.

Qualquer pessoa poderia enten-
der a justiça e o caráter democráti-
co destas medidas. Não se trata de 
retaliações pessoais ou de “espiri-
to de vingança” como insinuaria a 
propaganda da burguesia e de seus 
asseclas políticos, mas sim de uma 

resposta legítima e em defesa dos 
interesses do povo em geral. Todo 
aquele que sabota a economia de 
forma voluntária e consciente, está 
atentando de forma criminosa con-
tra a estabilidade da classe trabalha-
dora. Multas econômicas não são 
uma punição suficiente, já que são 
pagas com uma pequena parte do 
que foi roubado pela especulação.

Este tipo de medidas consoli-
dariam a base de apoio da revo-
lução, levantariam o entusiasmo 
dos trabalhadores e do povo po-
bre, e também permitiriam ganhar 
para a revolução setores impor-
tantes das classes médias (como 
ficou demonstrado na ofensiva 
contra a guerra econômica antes 
do 8 de dezembro).

Nem pacto nem conciliação - 
completar a revolução.

Não há paz sem justiça - julga-
mento e castigo para os golpistas 
e conspiradores contra a vonta-
de democrática da maioria.

Virada de rumo - avançar para 
o socialismo.

Jorge Roig, dirigente burgues da Fedecamaras

Venezuela: nem pacto, nem conciliação. Completar a revolução
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O Partido Comunista Brasileiro 
e a Esquerda Marxista têm acom-
panhado com preocupação os fatos 
que se desenrolam na Ucrânia. É 
mais um capítulo da intromissão 
imperialista no país e da luta entre 
frações oligárquicas que marcam a 
história ucraniana desde sua separa-
ção da URSS. Estes oligarcas emer-
giram como força dominante ao se 
apropriar, através de manobras e 
privatizações escusas, do patrimônio 
construído com muito sacrifício pelo 
povo soviético. Suas ações levaram 
o país à situação atual, à beira da 
bancarrota econômica e social.

Como na chamada “Revolução 
Laranja” de 2004, a fração oligar-
ca pró-imperialismos americano 
e europeu derrubou o governo da 
outra fração ligada ao capitalismo 
russo. Isso só foi possível porque o 
governo de Viktor Yanukovych era 
um governo corrupto e autoritário. 
Sua política de centralizar o poder 
político e econômico em torno de 
sua família levou não só a que os 
demais oligarcas abandonassem 
sua fração e passassem à oposi-
ção, buscando a aproximação com 
a União Europeia, para assegurar 
seus privilégios, como provocou a 

insatisfação popular.
Com os recursos financeiros 

do imperialismo ocidental e o seu 
controle sobre os meios de comuni-
cação, a oposição e  os grupos fas-
cistas conseguiram canalizar a insa-
tisfação popular na parte ocidental 
da Ucrânia para o golpe de Estado, 
ganhando a opinião pública dessa 
parte do país para o apoio ao Trata-
do de Associação com a União Eu-
ropeia (UE), apesar do real signifi-
cado deste ser a desindustrialização, 
o desemprego em massa, a redução 
dos salários e a piora das condições 
de vida dos trabalhadores.

América Socialista V

PCB e Esquerda Marxista
Brasil

Todo apoio militante aos 
antifascistas ucranianos
Nota conjunta do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Esquerda Marxista (EM-CMI) 

Barricada em Slovianski (Foto: Slovianski Delovoi)
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As milícias fascistas foram fun-
damentais para a vitória da fração 
oligarca da oposição. Foram res-
ponsáveis pela manipulação dos 
fatos, realizando ataques a mili-
tantes da própria oposição e utili-
zando franco-atiradores contra as 
manifestações para reverter o acor-
do oferecido pelo governo russo e 
justificar o uso de suas táticas vio-
lentas, sendo diretamente respon-
sáveis pelo sangue derramado em 
Kiev.

Preocupados com a possibili-
dade de perder o controle do pro-
cesso, os imperialistas europeus 
buscaram logo um acordo com o 
governo russo e o governo de Ya-
nukovich e anunciaram no dia 21 
de fevereiro um acordo que previa 
um governo de coalizão, eleições 
antecipadas e o retorno à Consti-
tuição de 2004, diminuindo assim 
o poder presidencial.

No entanto, a extrema-direita e 
as milícias fascistas, ligadas dire-
tamente ao governo americano, de-
ram o golpe no dia seguinte, expul-
sando Yanukovich do poder. Dessa 
forma, ocorria mais uma conver-
gência de interesses: o interesse 
americano em impedir uma rea-
proximação entre Berlim e Mos-
cou e os fascistas, que buscavam 
ascender ao poder. Com a bênção 
de Washington e pela primeira vez 
desde a derrota do nazifascismo na 
Segunda Guerra Mundial, um par-
tido fascista típico participava de 
um governo em Kiev. O novo go-
verno interino iniciou sua escalada 
de violência, restringindo a língua 
russa, perseguindo os partidos de 
esquerda e o antigo partido gover-
nante, baseado principalmente nas 
zonas leste e sul do país, compos-
tas majoritariamente por  russos 
étnicos.

Os fascistas do Svoboda e do 
Setor Direita ocuparam os princi-
pais postos no aparato repressivo, 
conseguindo legalizar a incorpo-

ração de suas milícias numa nova 
força militar, a Guarda Nacional. 
Após sucessivas agressões aos 
parlamentares e militantes comu-
nistas, ateando fogo à casa do líder 
do Partido Comunista Ucraniano e 
às suas sedes e, por fim, expulsan-
do seus deputados do parlamento. 
Tanto o PCU como o Borotba (or-
ganização de esquerda revolucio-
nária) foram forçados a entrar na 
clandestinidade para sobreviver e 
precisaram se deslocar para Leste.

Com a ascensão fascista, as 
medidas de repressão às minorias 
russas e as medidas antipopulares 
impostas pelo FMI e as potências 
ocidentais, como o aumento do 
preço de gás para as residências em 
50% e o corte pela metade das pen-
sões, levaram ao começo da resis-
tência na zona oriental da Ucrânia. 
Organizaram-se milícias antifas-
cistas, que promoveram a tomada 
dos centros de poder local e a ex-
propriação das armas da polícia e 
do exército. As tropas enviadas por 
Kiev para reprimir a resistência 
popular foram repelidas pelas mas-
sas e muitos militares desertaram, 

entregando seus tanques e arma-
mentos, ou mudaram de lado.

A Guarda Nacional e os bata-
lhões voluntários de fascistas, aju-
dados por mercenários pagos pelos 
oligarcas locais se tornaram a for-
ça de ataque principal do governo 
golpista, espalhando o terror, como 
no massacre de Odessa no dia 2 de 
maio, onde foram mortos quaren-
ta antifascistas, entre militantes do 
PCU e do Borotba, e mesmo crian-
ças, todos queimados vivos.

A luta antifascista nessas regi-
ões, sem um partido que colocas-
se a questão claramente do ponto 
de vista marxista de unidade da 
classe operária ucraniana e da luta 
contra o governo de Kiev, acabou 
por se expressar deformadamen-
te nos referendos que votaram a 
independência da Crimeia e sua 
incorporação à Rússia (no dia 16 
de março) e a formação das Repú-
blicas Populares de Donestk e Lu-
gansk (em 11 de maio), que depois 
constituíram o novo Estado Fede-
ral de Novorossyia. Essas regiões 
congregam o principal da indústria 
da Ucrânia, e é onde está o grosso 

Todo apoio militante aos antifascistas ucranianos - Nota PCB / Esquerda Marxista
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da classe operária. Esta, capitane-
ada pelos mineiros, ao ficar claro 
o caráter fascista dos golpistas, 
passou à vanguarda da luta anti-
fascista. A revolução antifascista 
tende a se tornar antioligárquica, 
pois todos os oligarcas da Ucrânia 
Oriental, inclusive o mais rico de-
les, Rinat Akhmetov, pas-
saram para o lado de Kiev. 
Medidas de expropriação 
já foram anunciadas pelos 
insurgentes.

Apesar da forte mobi-
lização popular, a grande 
imprensa internacional 
tenta esconder os fatos, 
com uma campanha de de-
sinformação, chamando 
os militantes antifascistas 
de “pró-russos” e “agentes 
russos”. Usam, para isso, 
imagens de bandeiras rus-
sas em meio aos militantes. 
Estas não representam, no 
entanto, um desejo de se-
rem anexados pela Rússia, 
mas a afirmação da iden-
tidade étnica sob ataque, e 
são minoritárias em meio às 
antigas bandeiras soviéticas e das 
próprias repúblicas regionais. O 
que estes militantes populares que-
rem é o fim das organizações fas-
cistas e de suas milícias, da ofensi-
va genocida realizada por Kiev. E 
defendem o seu direito à língua e 
à cultura própria e, acima de tudo, 
seu direito a existirem.

No dia 25 de maio, ocorreram 
as eleições presidenciais ucrania-
nas, com a eleição do bilionário 
Petro Poroshenko, que já iniciou a 
ofensiva militar contra a população 
insurgente do Leste da Ucrânia. É 
possível que Moscou venha a acei-
tar a nova ordem e a negociar com 
o novo presidente uma nova for-
ma de relacionamento com a Rús-
sia. Os oligarcas que comandam a 
Rússia certamente temem a con-
tinuidade da luta do movimento 

operário e antifascista na Ucrânia, 
pois estes ameaçam seus interesses 
e podem questionar o seu poder 
econômico e político, assim como 
recolocar a questão da propriedade 
social cujo fim com a restauração 
capitalista é a origem da crise de 
desagregação do país.

O PCB e a Esquerda Marxis-
ta, seguindo a política leninista de 
defesa da autodeterminação dos 
povos oprimidos e a luta operária 
contra o fascismo, pela reconquis-
ta da propriedade social, exigem o 
fim de toda ingerência imperialista 
europeia e norte americana, assim 
como do governo capitalista de 
Moscou, na Ucrânia.

Fora a opressão imperialista 
e a manipulação dos povos. Só a 
autodeterminação do povo traba-
lhador e uma verdadeira política 
marxista revolucionária podem 
resolver a tragédia organizada 
pelo imperialismo e pelo capita-
lismo na Ucrânia.

O PCB e a Esquerda Marxista 
apoiam integralmente a resistên-
cia antifascista e a luta pela der-
rubada do governo de Kiev trava-

da pelo PCU, Borotba e demais 
organizações operárias e de es-
querda. Nossas organizações não 
têm ilusões a respeito de qual-
quer tipo de imperialismo. Nada 
de bom pode sair para a classe 
trabalhadora ucraniana dos acor-
dos imperialistas. Só a mobiliza-

ção independente dos tra-
balhadores pode derrotar o 
governo do FMI-EUA-UE 
e dos fascistas que hoje 
domina Kiev. 

Conclamamos os traba-
lhadores de todos os países 
a manifestar solidariedade 
ao movimento antifascista, 
em defesa do PCU e de Bo-
rotba, em defesa do direito 
de reunião, manifestação e 
organização, hoje esmaga-
das pelo governo pró impe-
rialista de Kiev.

Conclamamos as orga-
nizações operárias e an-
tifascistas do Brasil e do 
mundo a protestar contra o 
governo de Kiev e demons-
trar solidariedade com os 
militantes e organizações 

atacadas na Ucrânia.
Nem guerra entre os povos, 

nem paz entre as classes!
Unidade da classe operária e da 

juventude para derrotar o governo 
imperialista e fascista em Kiev!

Pelo fim imediato da ofensiva 
genocida de Kiev contra o povo da 
Ucrânia Oriental!

Pelo direito ao uso da língua e 
das culturas das minorias nacionais 
oprimidas e pelo seu direito à auto-
determinação!

Contra a perseguição das orga-
nizações dos trabalhadores! Mais 
nenhum ataque ao Partido Comu-
nista da Ucrânia e ao Borotba!

25/06/2014

Esquerda Marxista
Partido Comunista Brasileiro

Milicias fascistas em Maidan
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IL: Sergei, no último inverno 
todos os canais de televisão do 
mundo estavam transmitindo os 
protestos de milhares de pessoas 
em Kiev. O que se via era muito 
impressionante. Por que “Borotba” 
não se uniu a esse movimento?

SK: Desde o início, não tive-

mos nenhuma ilusão sobre o cará-
ter político deste movimento. Mes-
mo que muitos milhares de pessoas 
tenham saido às ruas, “Borotba” 
nunca esqueceu que inclusive as 
manifestações de massas podem 
acontecer sob bandeiras reacioná-
rias. Naquela ocasião explicamos 

para muitas pessoas, incluindo os 
camaradas europeus, que os neo-
-nazis são uma parte muito, muito 
importante deste movimento. Mui-
ta gente têm afirmado que isso não 
é um problema tão grande, na me-
dida em que os nazis não são tão 
numerosos e só constituem uma 

Entrevista com Sergei Kirichuk, dirigente do “Borotba”

Sergei Kirichuk
Borotba / Ucrânia

“Os protestos contra Kiev têm um 
forte componente anti-capitalista
e anti-oligárquico”

Jovem iça bandeira da Republica Popular de Donetsk em Mariupol

Sergei Kirichuk [SK] é dirigente do movimento comunista da Ucrânia, “Borotba” (Luta). Durante muitos anos lutou 
contra o regime oligárquico de Viktor Yanukovich. Mas hoje Kirichuk e seus camaradas estão organizando a resis-
tência contra as novas autoridades. Consequentemente, têm sido alvo de ataques fascistas e da repressão policial. 
Os propagandistas de Kiev descreveram Kirichuk como um dos dirigentes dos “separatistas”, e os nacionalistas 
ucranianos de extrema direita incluiram seu nome em uma lista de “inimigos da nação ucraniana”. Essa entrevista 
foi publicada originalmente no Imprensa Livre [IL], na Rússia, em 12 de maio de 2014.
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minoria. Mas era uma minoria ati-
va e organizada. Uma minoria que 
havia imposto sua própria agenda 
sobre o resto do movimento.

E os esquerdistas que tentaram 
participar neste movimento come-
çaram a sofrer os ataques na Praça 
de Maidan, desde o primeiro dia. 
Quando membros da organização 
trotskista “Oposição de Esquerda” 
lançaram reivindicações sociais 
(não socialistas, e sim sociais), fo-
ram imediatamente atacados. Fo-
ram caluniados e disseram que eles 
representavam os gulags, o totali-
tarismo, etc.

O Maidan, como movimento, 
nunca apresentou nenhuma reivin-
dicação social. Nunca assumiu a 
tarefa de redistribuir a riqueza na-
cional a favor da classe média ou 
das camadas mais pobres.

No entanto, alguns dos nossos 
camaradas estiveram em Maidan. 
Por exemplo, os irmãos Levin ca-
minharam em Kreshchatik, uma 
rua vizinha à Maidan, e distribui-
ram panfletos sindicais, e se pro-
nunciaram a favor do avanço do 
movimento operário. Não levaram 
bandeiras vermelhas, nem faziam 
agitação socialista. Como resul-
tado, quebraram uma costela de 
Anatoliy Levin, e Denis foi atin-
gido por bombas de gás. De modo 
que, para nós, desde o princípio es-
tava claro qual era o caráter deste 
movimento.

IL: Diga-nos, qual é a sua lín-
gua materna? Você é do oeste ou 
do leste do país?

SK: Muita gente sabe que venho 
da parte ocidental do país, meus 
pais são de Volhynia, e minha lín-
gua materna é a ucraniana. E pos-
so dizer com segurança que muitos 
ucranianos, inclusive no Ocidente 
do país, simpatizam com a luta da 
parte Sul e Este. Há muitas pessoas 
descontentes com o regime também 
no Ocidente do país, mas as pesso-
as simplesmente têm medo de ex-

pressar a sua opinião e permanecem 
em silêncio devido à atmosfera de 
terror que reina ali. Ao mesmo tem-
po, olham com esperança a luta que 
está acontecendo no Sul e no Este. 
E no Sul e no Este também há ci-
dadãos de fala ucraniana que estão 
participando do movimento de pro-
testos. Reduzi-lo a fatores étnicos, 
culturais ou nacionais é completa-
mente errôneo.

IL: Qual é a sua opinião sobre 
o ex-presidente Yanukovich? Ele é 
seu aliado?

SK: Todo mundo sabe (inclui-
dos os nossos amigos da Europa, 
que nos visitaram e foram testemu-
nhas da nossa luta contra Yanuko-
vich) que criticamos Yanukovich 
muito duramente e sempre comba-
temos o seu regime. Mas, é claro, 
o fizemos a partir de posições que 
são completamente diferentes das 
manifestadas pelo Maidan. Nós 
defendemos uma virada socialista 
para a Ucrânia, contra esse regime 
oligárquico monstruoso que Ya-
nokovich havia criado.

Também vale a pena ressaltar 
que Yanukovich era um político 
muito pró-ocidental. Ele estava tra-
tando de agradar ao Ocidente em 
tudo o que fazia. Seu único erro, 
do ponto de vista do Ocidente, foi 
que ele pediu um adiamento de 6 
meses da assinatura do acordo de 
livre comércio com a UE [União 
Européia]. Foi depois disto que o 
movimento de protesto conhecido 
como Maidan foi desencadeado.

IL: Qual é o problema com o 
atual governo de Kiev? Por que 
não se trata de estabelecer um di-
álogo com ele?

SK: Ocorre que esse governo 
auto-proclamado não está em ab-
soluto disposto a ter qualquer tipo 
de diálogo. Os únicos argumentos 
que utiliza são a força  e as armas. 
Na realidade, o movimento no 
Sul e no Este repetiu o caminho 
do Maidan do princípio ao fim. 

Começou com pequenas manifes-
tações, e logo tornou-se maior e 
mais massivo. Neste momento não 
era possível nenhum diálogo com 
o governo, porque ele estava com-
pletamente surdo às reivindicações 
do Sul e do Este. E essas reivin-
dicações eram simples e compre-
ensíveis para qualquer pessoa, ou 
seja, uma ampla autonomia para a 
região, o reconhecimento dos seus 
direitos sociais, linguisticos e cul-
turais, e a eliminação do poder da 
oligarquia. Mas o regime de Kiev 
de maneira provocadora nomeou 
os mais ricos do país como gover-
nadores das regiões do Sudeste. 
E então, do mesmo modo que em 
Maidan, as pessoas começaram a 
ocupar os edifícios administrativos 
para expressar a sua revolta. Mas 
quando as forças especiais foram 
lançadas contra eles, começaram a 
passar para a clandestinidade, ini-
ciando desta maneira essa guerra 
de guerrilha.

IL: Qual deve ser a reação da 
Europa democrática, a sociedade 
civil, os partidos democráticos, 
diante do que está acontecendo na 
Ucrânia?

SK: Faz dois dias que declarei 
no Bundestag [Parlamento Ale-
mão]: é preciso exercer pressão so-
bre seus governos para que forçem 
Kiev a refletir. Este terror sangren-
to, esta “operação antiterrorista” 
tem que ser detida, porque sim-
plesmente estão disparando contra 
gente desarmada.

Nossos colegas ocidentais dos 
partidos de esquerda não podem 
exercer pressão sobre os meios de 
comunicação, mas ao menos são 
capazes de informar ao público o 
que realmente está ocorrendo na 
Ucrânia, e dar uma avaliação in-
dependente dos acontecimentos, 
exigindo o respeito aos direitos hu-
manos e às liberdades elementares 
na Ucrânia. É um programa muito 
simples.

América Socialista V
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IL: Como regra geral, os meios 
de comunicação ocidentais carac-
terizam os protestos no Sudeste da 
Ucrânia como um movimento ins-
pirado e apoiado pela Rússia? Até 
que ponto isso é correto?

SK: Essa histeria louca, está cla-
ro, não é correta. Aqui no Sudeste, 
as pessoas estão lutando por seus 
direitos socio-econômicos. Há um 
componente muito forte anti-oligár-
quico, anti-capitalista, nestes pro-
testos. Os meios de comunicação 
de Kiev descrevem todas as ativida-
des da oposição e todos os protestos 
como resultado dos agentes de Pu-
tin. E consideram todos como agen-
tes de Putin. Se algum político no 
Parlamento Europeu ou em outro 
Parlamento nacional de algum país 
da Europa se permite fazer algumas 
observações críticas sobre o regime 
de Kiev, ele é imediatamente acu-
sado de ser um agente de Putin. E 
ainda mais, inclusive se alguns neo-
nazis em Kiev cometem um roubo a 
mão armada ou atacam pessoas pa-
cíficas, eles também são declarados 
agentes de Putin que estão criando 
uma cena para a televisão russa. 
Portanto, qualquer coisa desagra-
dável ou incômoda que ocorra para 
o governo de Kiev, os “agentes de 
Putin” são sempre os responsáveis. 
Em sua opinião, Putin controla pra-
ticamente tudo, na Ucrânia, na Eu-
ropa, e em todas as partes.

IL: Há algum aporte financeiro 
de Moscou?

SK: Não. O movimento no Su-
deste não pode ser comparado ao 
Maidan em termos de sua dotação 
técnica e financeira, nem quanto 
ao apoio recebido. Victoria Nuland 
[secretária assistente do departa-
mento de estado do governo ame-
ricano] disse que os EUA gastaram 
5 bilhões de dólares com a “pro-
moção da democracia na Ucrânia”. 
E no Este da Ucrânia, pode-se ver 
que o movimento de protesto ca-
rece de qualquer respaldo finan-

ceiro poderoso. Em qualquer caso, 
naquelas cidades onde estávamos 
atuando, em Jarkov e Odessa, eu 
não vi nenhum apoio financeiro da 
Rússia nem da administração de 
Putin. E no panorama político não 
parece haver ninguém que quises-
se ou pudesse ajudar e financiar o 
movimento.

IL: Frequentemente vocês são 
rotulados como separatistas ou 
“ativistas pró-russos”. Qual a sua 
opinião sobre a ideia de que as re-
giões do Sudeste do país devam se 
unir à Rússia?

SK: O movimento “Borotba” 
sempre defendeu a integridade 
territorial da Ucrânia, mas somen-
te uma integridade territorial que 
respeite os direitos do povo do 
Sudeste. Estamos falando aqui de 
autonomia orçamentária, social e 
cultural. Mas, por desgraça, o re-
gime de Kiev faz todo o possível 
para dividir o país. O tempo todo 
tomam uma série de decisões es-
candalosas, declarando qualquer 
um que se oponha como “separa-
tista”. Em nossa opinião, os ver-
dadeiros separatistas estão no go-
verno de Kiev. Eles impulsionaram 
uma luta contra o povo.

Negando a ideia da federali-
zação do país, os oligarcas, por 
exemplo, estão criando seus pró-
prios exércitos privados. Portanto, 

seguem pelo caminho feudal, no 
qual cada senhor feudal tinha seus 
próprios destacamentos. Eles estão 
criando essas formações com fontes 
não transparentes de apoio finan-
ceiro, e sem nenhum tipo de con-
trole público sobre estas formações 
armadas. Ou seja, para ir contra a 
federalização do país, estão organi-
zando a feudalização do país.

Se não houvesse um regime oli-
gárquico na Rússia, se houvesse, 
ainda que não fosse um regime so-
cialista, mas sim pelo menos um re-
gime de reformas sociais na Rússia, 
que correspondesse aos interesses 
de amplos setores da classe traba-
lhadora, então muita gente na Ucrâ-
nia estaria disposta a uma união 
estreita com uma Rússia deste tipo.

Apesar disso, muitos cidadãos 
ucranianos estão olhando para a 
Rússia com esperança. Mas aqui 
não estamos falando nem sequer de 
sentimentos pró-russos, mas sim 
apenas de salvar a própria vida, a 
estabilidade e a paz no território 
das regiões sul-orientais.

IL: O que você e seus camara-
das pensam sobre o presidente rus-
so Vladimir Putin? Vocês o consi-
deram um aliado? O que pensam 
sobre a oposição na Rússia?

SK: Sempre fomos opositores 
de Putin. Você sabe que temos es-
treitas relações com a organização 

Entrevista com Sergei Kirichuk, dirigente do “Borotba”
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russa “Frente de Esquerda”, que se 
opõe duramente ao presidente Pu-
tin. E sempre apoiamos nossos ca-
maradas quando eles sofreram com 
a repressão. Protestamos na em-
baixada russa e realizamos outros 
eventos em solidariedade. Apoia-
mos os prisioneiros do julgamento 
Bolotniy (um julgamento político 
famoso contra certos ativistas do 
movimento de protesto de 2012 na 
Rússia, incluindo ativistas de es-
querda), e temos ajudado os ativis-
tas russos a encontrar refúgio con-
tra a repressão política na Ucrânia. 
Ninguém pode suspeitar de que 
sejamos aliados de Putin.

IL: Diga-nos como funciona 
internamente o movimento de pro-
testo de massas do Sudeste? Quais 
são suas diferenças e semelhanças 
com o Maidan?

SK: As manifestações de mas-
sas ficaram para trás porque o go-
verno de Kiev criou uma atmosfe-
ra de medo e terror, na qual muitas 
pessoas simplesmente têm medo 
de sair nas ruas. Mas quando as 
pessoas estavam saindo nas ruas, 
era possível observar dois grandes 
componentes. O primeiro foi o dos 
cidadãos que queriam a máxima 
cooperação e a união com a Rússia. 
O segundo componente era anti-
-capitalista, anti-oligárquico, gente 
que estava indignada pelo fato de 
que o governo de Kiev estava no-
meando oligarcas multimilionários 
como governadores no Sudeste, e 
de que não tinha em absoluto ne-
nhuma intenção de realizar nenhu-
ma reforma no interesse do povo.

Mas inclusive no chamado 
componente pró-russo existiam 
pessoas muito diferentes. Havia 
quem falasse de comunidade histó-
rica e cultural com o povo da Rús-
sia. Mas havia outros, que tinham 
uma visão muito pragmática. São 
jovens trabalhadores, engenheiros, 
que queriam trabalhar em empresas 
tecnologicamente avançadas que 

estão atualmente orientadas para o 
mercado russo. Eles não queriam 
converter-se em “zarobitchan’e” 
(trabalhadores emigrantes da Ucrâ-
nia) que se veem obrigados a viajar 
pelo mundo em busca de emprego.

IL: Há muitos relatos que afir-
mam que os nacionalistas russos 
participaram dos protestos no Su-
deste. Isso é verdade?

SK: Posso dizer que os na-
cionalistas russos tomaram parte 
nesses protestos, mas havia muito 
poucos deles. Já a diferença entre a 
participação dos nacionalistas nos 
protestos no Sudeste e em Maidan 
estava no fato de que não foram 
capazes de impor a sua agenda 
nem em Jarkov, nem em Odessa, e 
nem sequer em Donbass. Fizemos 
duras críticas aos nacionalistas rus-
sos, e eles têm nos criticado. Mas 
aqui havia uma situação na qual a 
esquerda era uma tendência mais 
forte, e mais organizada.

IL: No começo de maio o mun-
do inteiro foi abalado pela tragédia 
de Odessa...

SK: Eu creio que o massacre de 
Odessa é um tema que deve estar 
no centro da política européia e 
mundial. A tragédia de Odessa é a 
quintessência do que está aconte-
cendo na Ucrânia. Muitos políticos 
europeus limitam-se a dizer que 
isso, em suas palavras, é uma ques-
tão muito difícil e complexa. Mas 
isto não é uma resposta. É do mes-
mo modo insuficiente dizer que os 
dois lados são culpados, como al-
guns meios de comunicação ucra-
nianos tendem a afirmar.

Em primeiro lugar, é impor-
tante entender que este conflito 
não se esgota somente no confron-
to de dois grupos. Lá estavam os 
neonazis e aficionados de futebol, 
e pessoas que protestavam contra 
o governo de Kiev. Mas também 
estava a polícia, que é controlada 
pelo governo de Kiev. De maneira 
que neste conflito haviam pelo me-

nos três grupos.
Os aficionados de futebol e as 

unidades de autodefesa de Maidan 
começaram a chegar em Odes-
sa em 2 de maio. Supostamente 
queriam realizar uma marcha pela 
unidade da Ucrânia, que já havia 
desembocado em banhos de san-
gue em outras cidades. Esta é uma 
questão muito séria que deve ser 
dirigida ao governo de Kiev: por 
que não impediram manifestações 
nacionalistas nessas condições de 
guerra civil?

Juntaram mais de duas mil pes-
soas em Odessa, provenientes de 
diferentes cidades da Ucrânia. Al-
gumas estavam armadas. E esta é 
outra pergunta para o governo de 
Kiev: por que permitiram tal con-
centração de pessoas armadas na 
cidade?

Logo ocorreu um ataque contra 
os ativistas da marcha pela unida-
de da Ucrânia. Os atacantes eram 
algumas pessoas não identificadas, 
com máscaras e com braceletes de 
cintas vermelhas. Agiram com a 
aprovação tácita da polícia contro-
lada por Kiev. E, portanto, devería-
mos perguntar-nos: quem controla 
a polícia? Evidentemente, não são 
os ativistas do movimento contra o 
governo...

O acampamento da oposição no 
Campo Kulikovo (uma praça em 
frente da Casa dos Sindicatos) era 
composto de manifestantes pací-
ficos, homens e mulheres que não 
possuiam nenhum tipo de armas. 
Eles refugiaram-se no Edifício dos 
Sindicatos. Os neonazis atearam 
fogo neste edifício, muitos foram 
queimados vivos, muitos morre-
ram ao saltar das janelas, e muitos 
foram massacrados já depois de 
cair no chão.

Nosso camarada Andrey Bra-
zhevsky  morreu no Edifício dos 
Sindicatos. Saltou do terceiro an-
dar em chamas e sobreviveu à que-
da, mas os fascistas o espancaram 
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com pauladas. Sua mãe também 
estava presente neste momento. 
Ela viu que uma das pessoas sal-
tou pela janela, viu que os fascistas 
estavam tratando de acabar com 
ela. Jogou-se sobre ela, cobrindo-
-a com seu corpo e o salvou. Ela 
não sabia que o seu próprio filho 
neste exato momento estava sendo 
golpeado pelos fascistas e que iria 
morrer em consequência do espan-
camento.

Não é suficiente afirmar que 
isto foi uma tragédia. Foi um mas-
sacre deliberado, bem coordenado 
e planejado, no centro de uma das 
maiores cidades da Ucrânia.

IL: No último 7 de maio em 
Moscou o Presidente da Suíça e 
Vladimir Putin anunciaram outro 
plano para reduzir a tensão da si-
tuação na Ucrânia. Esse plano tem 
algum futuro?

SK: Os acordos de Genebra ti-
nham um conteúdo similar, mas é 
evidente que o regime de Kiev não 
tem nenhuma intenção de respeitá-
-los, e inclusive se o fizessem, não 
teriam nenhum meio de concretizá-
-los. Quando falamos de desarmar 
todos estes bandos neonazis, temos 
que entender que o governo de 
Kiev não controla a maioria deles 
e não tem forças leais que sejam 
capazes de desarmá-los. O gover-
no de Kiev é refém destes bandos e 
não pode fazer nada a respeito.

IL: O que pensa sobre a próxi-
ma eleição presidencial em 25 de 
maio?

SK: Nós não reconhecemos 
esta eleição porque está sendo re-
alizada por um governo auto-pro-
clamado que viola constantemente 
os direitos e os procedimentos de-
mocráticos. Este governo iniciou e 
implementou mudanças na lei de 
modo que a eleição é considerada 
válida mesmo que ocorra apenas 
em uma única mesa eleitoral. Po-
de-se realmente considerar isto um 
enfoque democrático?

Muitas vezes temos pedido aos 
candidatos que renunciem a esta 
eleição. Por desgraça, o PCU (Par-
tido Comunista) pensa que deve-
riam participar, seu candidato está 
participando. (NOTA: em 16 de 
maio o candidato comunista Simo-
nenko anunciou que estava se reti-
rando das eleições). Mas nós não 
queremos participar nesta farsa.

IL: O que você pensa sobre os 
referendos nas regiões de Donetsk 
e Lugansk?

SK: Inicialmente éramos bas-
tante céticos sobre estes referendos 
e pensávamos que para poder rea-
lizá-los era necessário que houves-
se algum tipo de estabilização da 
situação. Mas hoje, em condições 
de violência e terror, adotamos uma 
atitude de compreensão com rela-
ção às pessoas que convocaram e 
têm participado dos referendos. As 
repúblicas que foram proclamadas 
em Donbas não são o resultado das 
maquinações de Putin, e sim uma 
consequência direta das ações do 
governo de Kiev, que ultrapassa os 
piores exemplos da propaganda fas-
cista em suas mentiras e cinismo.

IL: Que erros vocês cometeram 
em sua luta política?

SK: O movimento “Borotba”, 
que sempre se orientou para a mo-
bilização de massas da classe traba-
lhadora e da juventude, acreditava 
que teríamos pela frente vários anos 
de relativa democracia, que haveria 
condições nas quais, de uma manei-
ra ou de outra, os direitos de reunião 
pacífica e de liberdade de imprensa 
seriam respeitados. Infelizmente, 
este cálculo mostrou-se equivoca-
do. Não estávamos preparados para 
o terror direto. Talvez seja em razão 
deste erro que nos encontramos de-
sarmados nestas condições. Nossa 
organização está, de fato, sendo es-
magada atualmente em todo o país. 
Nos últimos dias começou uma re-
pressão aberta contra as forças da 
esquerda. Nossa sede em Jarkov 

foi atacada por desconhecidos, ves-
tidos com uniformes negros, que 
confiscaram tudo, bandeiras verme-
lhas, alto-falantes e megafones, um 
projetor, e todo nosso material de 
agitação. O trabalho da nossa orga-
nização na cidade está bloqueado. 
Temos informação de que em Odes-
sa está sendo preparada a detenção 
do lider local do “Borotba”, Alexei 
Albu. Ele é candidato à prefeitura 
da cidade e se viu obrigado a sair 
de Odessa. Em Kiev, o apartamento 
de Andriy Manchuk, que é o jorna-
lista de esquerda mais conhecido na 
Ucrânia, foi invadido por pessoas 
armadas com fuzis de assalto. Em 
geral, estamos em uma situação de 
completa ilegalidade. Alguns dos 
nossos camaradas deixaram tempo-
rariamente a Ucrânia. Os que fica-
ram vivem na ilegalidade, e temos 
pedido a eles que se abstenham de 
toda atividade pública e se concen-
trem no trabalho ilegal.

Eu mesmo estou atualmente em 
Atenas, onde participei da confe-
rência “Encontro Europeu Antifas-
cista”. Eu não tinha a intenção de 
sair da Ucrânia por muito tempo. 
Em 9 de maio fui à Berlim para 
participar de uma conferência na 
Alemanha, mas recebi a informa-
ção sobre a possibilidade da minha 
prisão, e decidi permanecer aqui 
durante algum tempo.

Os nazis têm elaborado listas 
de “inimigos da nação ucraniana” 
e estão planejando repressões diri-
gidas às pessoas dessas listas. Qua-
se todos os ativistas do “Borotba” 
estão nessas listas, assim como 
pessoas comuns, de maneira que 
várias centenas estão em perigo... 
Agora, o regime está preparando 
suas próprias listas de pessoas que 
não são “confiáveis”, de modo que 
penso que nos próximos meses na 
Ucrânia veremos uma atmosfera 
de terror de direita.

Mas temos que passar por isto. 
Não temos outra opção.
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A Revolução Cubana foi e con-
tinua sendo um dos acontecimentos 
mais importantes para as massas 
oprimidas da América Latina e do 
mundo. A revolução tem demons-
trado durante mais de 45 anos que, 
graças a uma economia planifica-
da, um povo com orgulho de sua li-
berdade com relação ao imperialis-
mo tem sido capaz de superar uma 
infinidade de obstáculos políticos 
e econômicos (principalmente o 
criminoso bloqueio imposto pelo 
imperialismo americano) para de-
fender suas conquistas sociais, sem 

paralelo em nosso continente. 
Se a Revolução Cubana não 

tivesse conseguido se libertar da 
bota imperial e abolir o capitalis-
mo, este país seria como qualquer 
outro país do Caribe: um quintal a 
mais do grande capital. Isso justifi-
ca a sua existência diante dos cíni-
cos ataques da burguesia clamando 
por “direitos humanos”, e outras 
alegações igualmente cínicas. 

A revolução não triunfou em 
um país economicamente avança-
do, e isso significou, desde o iní-
cio, grandes dificuldades e desa-

fios para a sua própria realização. 
Marx e Engels insistiram que, para 
o socialismo existir, teriam que ha-
ver certas condições materiais, ou 
seja, um certo desenvolvimento 
das forças produtivas, pelo menos 
similares às de um país capitalista 
desenvolvido. Somente com base 
no desenvolvimento industrial, 
técnico e agrícola pode-se garan-
tir o pleno desenvolvimento da 
humanidade; também, com estas 
condições, poderia ser reduzida a 
jornada de trabalho, e assim dis-
tribuir melhor o trabalho entre a 

Ubaldo Oropeza 
La Izquierda Socialista / México

Cuba: reforço do modelo ou um 
giro para o capitalismo?
Ubaldo Oropeza (Dirigente Nacional de Morena, editor de La Izquierda Socialista, México)
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mão de obra existente, ao mesmo 
tempo possibilitando o tempo livre 
para que todos pudessem se envol-
ver nas tarefas do Estado, de tal 
maneira que o órgão estatal desa-
pareceria pouco a pouco, pois, no 
momento em que todos somos bu-
rocratas, a burocracia já encontra-
-se em extinção. 

Cuba, desde que o bloqueio im-
perialista foi implantado e depois 
de integrar-se  de forma vantajosa 
à economia soviética, deixou de 
desenvolver suas forças produti-
vas e dependia quase inteiramente 
do intercâmbio com o Conselho 
de Assistência Econômica Mútua 
(CAME). Essas medidas geraram 
um debate interno importante na 
ilha, no qual muitos participaram, 
incluindo Che que defendia a ne-
cessidade da industrialização do 
país, e não uma dependência gene-
ralizada em relação à União Sovi-
ética. 

A queda da União Soviética sig-
nificou um verdadeiro trauma eco-
nômico para Cuba e isso se refletiu 
fortemente na queda de seu Produ-
to Interno Bruto (PIB). Entre 1989 
e 1993, a queda acumulada do PIB 
foi de 35% (comparável à crise de 
1929, nos EUA). A queda das ex-
portações foi de 79%, a queda das 
importações de 75% e a queda do 
investimento bruto de 61%(1). Em 
meio a esse colapso, chamado de 
período especial, os cubanos fize-
ram quase o impossível para não 
se deixar abater pelas necessidades 
mais prementes e a ação coletiva 
foi essencial para emergir dessa 
crise. 

O governo cubano, na tentativa 
de reviver sua economia, imple-
mentou uma série de medidas eco-
nômicas que representavam uma 
abertura para o capital privado, 
especialmente no turismo. Existia 

a necessidade de fazer negócios 
com o capitalismo, e a inserção da 
economia cubana no plano interna-
cional era muito desfavorável em 
função do bloqueio. Optou-se por 
investimentos estrangeiros e, ao 
mesmo tempo, impulsionar o turis-
mo como alavanca econômica do 
país. Ao mesmo tempo legalizou-
-se o dólar, abriu-se o mercado 
para os produtos agropecuários e 
para o trabalho por conta própria 
(o  cuentapropismo).(2)

Todas essas medidas encerra-
vam grandes riscos, uma vez que 
a implementação de políticas eco-
nômicas de mercado gera dinâmi-
cas que não são fáceis de conter 
- mesmo tendo uma economia so-
lidamente planejada - como, por 
exemplo, o individualismo como 
uma maneira fundamental de so-
lucionar problemas, e todos os 
demais fenômenos sociais que daí 
provém (egoísmo, roubo, etc). Em 
2003, o governo deu uma guina-
da para recentralizar a economia: 
recentralizou-se o comércio exte-
rior, limitaram-se os investimen-
tos estrangeiros e também o cuen-
tapropismo.

Graças aos processos revolu-
cionários que ocorriam na América 
Latina desde 2000, especialmente 
a revolução venezuelana e a che-
gada ao poder de Hugo Chávez, 
a situação melhorou ligeiramente 
para Cuba. A Venezuela começou 
a apoiar, com petróleo e com a 
importação de serviços de saúde e 
médicos cubanos. Isto deu um alí-
vio para a economia que, em 2005, 
por exemplo, cresceu 11%. De cer-
ta forma, isso indica claramente 
que uma das soluções para o isola-
mento econômico e político da ilha 
é o desenvolvimento da revolução 
a nível internacional. O internacio-
nalismo que Lenin defendeu vigo-

rosamente continua a ser a única 
alternativa viável para assegurar as 
conquistas da revolução cubana. 

A crise econômica internacional 
de 2008 e os desastres naturais afe-
taram diretamente Cuba. Em 2008, 
o preço do níquel - uma das suas 
principais exportações - caiu 41% 
em relação a 2007. Outro fator im-
portante foi o aumento do custo de 
bens de primeira necessidade con-
sumidos na ilha. Esse efeito pode 
ser visto mais claramente no turis-
mo em que, apesar do número de 
turistas ter aumentado, os valores 
arrecadados por esta atividade re-
duziram-se. As remessas enviadas 
pelos cubanos que vivem no exte-
rior também diminuíram. 

“Em primeiro lugar, o preço do 
petróleo e dos alimentos aumen-
taram massivamente em 2007 e 
2008. Cuba importa cerca de 80% 
de todos os alimentos que conso-
me, um total de 1,5 bilhão de dó-
lares, principalmente dos Estados 
Unidos. Em seguida, o preço do 
níquel caiu de um máximo de US$ 
24 por quilo, para US$ 7 por quilo, 
no início de 2010. Como resultado 
desses fatores, os termos de troca 
caíram 38%, em 2008.” (3)

Nesse ano terrível também 
aconteceu uma perda de colhei-
tas, de casas e de infraestrutura em 
consequência da passagem de um 
furacão; os custos do desastre tota-
lizaram 10 bilhões de dólares (20% 
do PIB). Assim, o crescimento do 
PIB caiu drasticamente para 4,5%, 
atingindo uma média de 2% ao 
ano. 

O governo cubano desde então, 
e até o presente momento, tem lan-
çado uma série de iniciativas para 
“fortalecer” a economia. Iniciati-
vas como estimular o cuentapro-
pismo, o arrendamento de terras, 
a descentralização de pequenas 

(1) Jorge Martin, Cinquenta anos depois, para onde vai a revolução cubana?; 
(2) idem; 
(3) Jorge Martin, Para onde vai Cuba? Rumo ao capitalismo ou ao socialismo?; 
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empresas estatais, deixando-as 
nas mãos de cooperativas e, mais 
recentemente, a flexibilização das 
empresas estatais e a nova lei sobre 
investimento estrangeiro. Todas 
essas medidas são realizadas sob 
o pretexto de atualizar o modelo, 
mas, na verdade, o rumo que elas 
tomam é o de permitir concessões 
ao capitalismo na ilha. 

A LEI DE INVESTIMENTOS 
ESTRANGEIROS 

Em 29 março, foi votada pela 
Assembleia Nacional do Poder Po-
pular de Cuba a Lei de Investimen-
tos Estrangeiros. Esta lei é aprova-
da em um contexto marcado pelas 
mudanças que vêm acontecendo 
depois do VI Congresso do Partido 
Comunista de Cuba em 2011, com 
a finalidade, segundo o governo, 
de melhorar o modelo econômico.

Embora na ocasião esta lei 
não tenha sido publicada no Di-
ário Oficial da República, ficou 
claro qual é a essência do seu 
conteúdo. No jornal Granma y 
Juventud Rebelde dos dias se-
guintes após a discussão, foram 
publicados algumas das linhas 
fundamentais da nova lei: 

a) O investimento estrangei-
ro poderá ser realizado em todos 
os setores da economia, exceto 
os serviços de saúde, educação 
e forças armadas, com exceção 
de seus sistemas empresariais. 

b) O investimento poderá 
ser efetivado em várias modali-
dades: a Direta, em que o inves-
tidor estrangeiro participa como 
acionista de uma empresa mista ou 
de capital totalmente estrangeiro, 
ou com aportes em contratos de 
associações econômicas interna-
cionais, participando efetivamente 
no controle do negócio. 

c) A segunda modalidade é o in-
vestimento em ações ou em outros 
títulos - valores públicos ou priva-

dos, que não têm como condição 
o investimento direto. Este tipo de 
investimento poderá adaptar-se aos 
investimentos mistos, totalmente 
estrangeiros ou de associação eco-
nômica internacional - esta última 
sendo entendida como contratos de 
risco para a exploração de recursos 
naturais não renováveis (petró-
leo), para a construção, a produção 
agrícola, a administração hotelei-
ra, produtiva ou de serviços, e os 
contratos de prestação de serviços 
profissionais.

d) A nova lei prevê que se possa 
realizar investimentos em imóveis 
e obter sua propriedade ou ou-
tros direitos reais, tanto em casas 
e edifícios destinados à habitação 
particular ou para fins turísticos, e 
para escritórios ou residências de 
pessoas jurídicas estrangeiras ou 
em projetos imobiliários para fins 
turísticos. 

e) É garantido ao investidor 
estrangeiro o direito de importar 
e exportar diretamente o necessá-
rio para suas finalidades, dando 
preferência à aquisição de produ-
tos e serviços no mercado nacio-
nal. O investidor estrangeiro pode 
abrir contas bancárias no Sistema 
Bancário Nacional ou abrir contas 
em bancos no exterior, em moeda 

convertível, desde que tenha sido 
aprovado pelo Banco Central de 
Cuba. 

f) A atividade em que o capital 
estrangeiro atua deverá cumprir 
a legislação trabalhista e previ-
denciária vigente, com os ajustes 
contidos na lei e sua regulamenta-
ção (este regulamento trabalhista 
também será divulgado no Diário 
da República junto com a nova 
lei). Os trabalhadores cubanos ou 
residentes permanentes em Cuba, 
que prestem serviços em empresas 
mistas, exceto os membros da di-
reção e administração, serão con-
tratados por uma entidade empre-
gadora proposta pelo Ministério do 
Comércio Exterior e Investimento 
Estrangeiro, e com a autorização 
do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social. 

g) Haverá isenção do pagamen-
to de impostos sobre a renda pes-

soal dos investidores estrangei-
ros sócios em empresas mistas 
ou parceiros em contratos de 
associação econômica interna-
cional, e também serão isentos 
do pagamento de impostos so-
bre os lucros de empresas mis-
tas e parceiros nos contratos de 
associações econômicas inter-
nacionais, por um período de 
oito anos a partir de sua cons-
tituição. 

h) As garantias que o go-
verno apresenta para os in-
vestidores consistem na trans-
ferência de ações ou capitais 
para o governo ou a um ter-
ceiro, sob autorização prévia. 

O Estado garante a livre trans-
ferência para o exterior em mo-
eda livremente convertível, sem 
pagamento de tributos ou outros 
encargos relacionados com a re-
ferida transferência, dos dividen-
dos ou lucros que obtenha pela 
exploração desses investimentos 
e os valores a serem recebidos 
no caso de venda de seus direi-

Porto de Mariel (Foto: Ismael Francisco / Cubadebate)
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tos em uma associação 
econômica internacional 
ou em uma empresa de 
capital totalmente estran-
geiro, ou em caso de ex-
propriação por motivo de 
utilidade pública ou inte-
resse social previamente 
declarado pelo Conselho 
de Ministros.(4)

FLEXIBILIZAÇÃO DE
EMPRESAS
ESTATAIS

Na mesma tônica das 
reformas anteriores, foi 
anunciada a chamada fle-
xibilização dos regula-
mentos das empresas es-
tatais, como nos setores 
de mineração, de turismo 
e telecomunicações. Até 
essa flexibilização, só ha-
víamos visto isso no setor 
agrícola. 

“Após as recentes mu-
danças, mais de 5000 em-
presas passarão a atuar 
de forma mais indepen-
dente do governo, pode-
rão manter 50% dos ganhos após 
o pagamento de impostos, o que 
representa 20% do que se aplica 
agora, e também planejar suas 
próprias políticas salariais, não 
tendo que devolver as reservas não 
utilizadas, de acordo com o novo 
regulamento publicado na Gazeta 
Oficial.”(5)

Também está previsto que se-
rão permitidas as vendas da pro-
dução excedente após a quitação 
dos compromissos com o Estado, 
o que significa que eles terão livre 
arbítrio para impor preços, salá-
rios, intensificar a exploração, etc. 
Esta é claramente uma medida 
para incentivar os gestores destas 

empresas a tornarem-se proprietá-
rios de uma grande parte da em-
presa que é supostamente estatal, 
ampliando a diferenciação salarial 
e negligenciando a economia esta-
tal planificada. 

OS ARGUMENTOS

Os argumentos expostos pelo 
governo são basicamente o aper-
feiçoamento do modelo econômico 
e a realização de um socialismo vi-
ável e sustentável. Colocam repe-
tidamente a necessidade de fluxos 
de capital estrangeiro para melho-
rar a infraestrutura e tirar proveito 
dos avanços tecnológicos dos paí-

ses capitalistas avançados 
para, dessa forma, desen-
volver as forças produti-
vas  - o desenvolvimento 
da indústria e das técnicas 
de produção.

“Conceber o investi-
mento estrangeiro como 
uma fonte de desenvol-
vimento econômico para 
o país a curto, médio e 
longo prazo. Sua atração 
deve-se colocar com o ob-
jetivo de obter acesso à 
tecnologia avançada, de 
captar métodos de gestão, 
de diversificar e expandir 
os mercados de expor-
tação, a substituição de 
importações, o acesso ao 
financiamento externo, a 
criação de novas fontes 
de empregos e a captação 
de mais renda a partir dos 
encadeamentos produti-
vos com a economia na-
cional.”(6)

Com esta lei pretende-
-se introduzir o mercado 
para incentivar a produti-
vidade do trabalho, desen-

volver as forças produtivas, melho-
rar as finanças macro econômicas e 
descentralizar (desnacionalizar por 
completo) as empresas estatais. 
Na verdade, esse conjunto de leis 
não constitui uma reforma simples 
mas traz como resultado final a in-
trodução do mercado capitalista e, 
consequentemente, significa o fim 
de todas as vantagens da economia 
planificada. 

Embora se insista que todas es-
tas medidas são para fortalecer o 
sistema socialista, na verdade, to-
das são contrárias a ele. Até certo 
ponto, os discursos insistem na re-
tórica de que se trata de uma modi-
ficação do modelo – que delimitam 

Trabalhadora cubana lendo a publicação da Lei de 
Investimentos Estrangeiros

(4) Juventud Rebelde, 30 de março de 2014; 
(5) La Jornada, 29 de abril de 2014;
(6) Granma, 31 de março, Apresentação do Projeto de Lei de Investimento Estrangeiro em Sessão Extraordinária da Assembleia Nacional 
do Poder Popular, pelo deputado Rodrigo Malmierca Diaz, ministro do Comércio Exterior e do Investimento Estrangeiro, 29 de março 2014.



América Socialista
32

América Socialista V

na estratégia de desenvolvimento, 
nas políticas econômicas e no fun-
cionamento da economia - redu-
zindo a sua referência ao sistema 
socialista às conquistas sociais na 
educação e na saúde. 

É certo que há uma necessidade 
econômica profunda de revigorar a 
economia cubana, mas o que se pre-
tende com essas medidas é acabar 
com o planejamento econômico, 
culpando-o pela baixa produtivi-
dade e ineficiência. Na verdade, a 
ineficiência e a baixa produtividade 
resultam do controle burocrático 
que existe e que limita a participa-
ção democrática dos trabalhadores. 

Grande ênfase é colocada sobre 
a necessidade de mudanças culturais 
para nos adaptarmos às novas refor-
mas. Afirma-se que a igualdade, que 
aumentou a partir do triunfo da re-
volução, gerou distúrbios culturais 
que devem ser extinguidos, além 
disso argumenta-se pela necessidade 
de que aqueles que trabalham mais 
devem ter mais: “Nós temos interes-
ses individuais, se o modelo não os 
resolve o mesmo deve ser alterado.”

Neste momento, já está se 
criando uma zona econômica es-
pecial no porto de Mariel, na nova 
província de Artemisa. O governo 
afirma que em Cuba cabem todos 
os tipos de propriedade, “todos têm 
o seu lugar”: a privada, a coopera-
tiva e a estatal. Cabe destacar que o 
capital brasileiro é um dos que, no 
momento, mais investem na ilha.

Outro argumento repetido à 
exaustão é que o Estado não pode 
continuar participando da econo-
mia, mesmo que a propriedade seja 
estatal. O estado simplesmente tem 
que assegurar o direito do exercí-
cio dos “direitos cívicos”.

UMA BASE MATERIAL
PARA O CAPITALISMO 

Neste momento, já existe uma 
base real dentro de Cuba para a 

penetração do capital: o turismo, 
o cuentapropismo, as remessas, os 
baixos salários, a crise econômica, 
o bloqueio, etc., geraram um cam-
po fértil para o capital. 

A atividade do turismo intro-
duziu uma nova ideologia capita-
lista: o ganho de dinheiro fácil. Já 
existem 20 mil graduados que tra-
balham no setor turístico. De 1990 
a 2014, visitaram Cuba 35 milhões 
de turistas e, por meio dessa ativi-
dade, 11% da população se man-
tém. Com o turismo, aumentou a 
prostituição e o jineterismo [em 
português, “gineterismo” - cate-
goria conhecida por abordar turis-
tas na rua oferecendo serviços por 
dinheiro]. Com o boom do turis-
mo, criaram-se 60 novas empresas 
mistas no setor de construção, ali-
mentos, transporte aéreo, telefonia, 
etc. O turismo representa cerca de 
7% do PIB (dados distorcidos pela 
existência de duas moedas).

A crise levou a uma diminui-
ção nos gastos em setores fun-
damentais. Desde 2011, com os 
novos projetos do Congresso, fo-
ram descentralizadas as unidades 
que recebiam dinheiro do Estado 
(e foram entregues na forma de 
cooperativas aos antigos funcio-
nários públicos, das quais ago-
ra são donos, pagando a locação 
das instalações para o Estado e 
os impostos). Em 2010, os gastos 
com saúde, educação, habitação, 
etc. (gasto social) foi de 70%; em 
2011, caiu para 68%, e em 2012 
para 64%. Isso se deve particu-
larmente à redução do carnê de 
racionamento (libreta de raciona-
miento). Agora mesmo, se discute 
uma reforma na educação, com a 
qual se projeta reduzir as carrei-
ras universitárias de 5 para 4 anos 
e implementar cursos técnicos 
de curta duração (como nos paí-
ses capitalistas, onde a educação 
é relativamente pouco rentável e 
busca-se qualificar para explorar). 

O governo tem o controle de 
alguns preços agrícolas, no entan-
to os preços em geral são regidos 
pela lei da oferta e da procura. Isto 
tem causado uma queda no po-
der de compra pois os preços dos 
produtos são em pesos conversí-
veis (CUC). Para poder manter o 
nível de compra tem havido uma 
migração do trabalho estatal para 
o individual. Assim, podemos ver 
porque há demanda menor para 
trabalhos como professores e ou-
tros, enquanto o setor turístico 
exerce uma forte atração.

Isso levanta uma série de dis-
torções econômicas e políticas, 
assim como uma atmosfera de ex-
pectativa frente às novas medidas, 
bem como uma receptividade para 
todas as medidas apresentadas que 
supostamente levem a um salário 
melhor.

ECONOMIA CAPITALISTA
 
Acredita-se que as políticas 

capitalistas de mercado serão ca-
pazes de melhorar a economia de 
Cuba, e que graças a esses inves-
timentos será possível o desenvol-
vimento da indústria e das técnicas 
de trabalho, mas cabe perguntar se 
isso é verdade. Nos países atrasa-
dos, ou ex-colônias, onde os ca-
pitais imperialistas penetraram, o 
investimento estrangeiro centrou-
-se primeiro no setor bancário e 
especulativo, tornando-se dono de 
bancos que proporcionam lucros 
enormes pelos juros excessivos 
que não podem cobrar em seus pa-
íses de origem. 

Só se investe na indústria na 
condição de que exista mão de 
obra barata (que não tenha direi-
tos trabalhistas ou sindicatos com-
bativos, salários de fome, etc.) e 
onde as matérias-primas possam 
ser compradas a preço barato. Este 
investimento visa a criação de ma-
quiladoras, pelas quais a riqueza 



América Socialista
33

produzida não fica no país, mas é 
transferida para o exterior, geran-
do um ínfimo mercado interno. As 
máquinas utilizadas não são fabri-
cadas nos países que as utilizam, 
são simplesmente transportadas 
dos países imperialistas, não es-
timulando o desenvolvi-
mento tecnológico pois 
este ocorre somente nos 
países imperialistas.

A única maneira pela 
qual se pode desenvolver 
a economia dentro do ca-
pitalismo é desenvolven-
do as forças produtivas e 
acelerando, com isso, a 
produtividade do traba-
lho, ou seja, investindo 
em novas máquinas com 
tecnologia mais avan-
çada. Mas fazer isso no 
meio de uma crise mun-
dial, no momento em que 
as grandes empresas não 
são capazes de usar toda 
a sua capacidade instala-
da, não é uma boa ideia 
para os investidores. Não 
é possível afirmar que o desenvol-
vimento da produção que tenha 
lugar em Cuba seria para expandir 
um mercado interno, pois este é 
muito pequeno e a única maneira 
pela qual ele poderia desenvolver-
-se é com bons salários, mas isso 
contradiz a ganância capitalista. 

Há um outro aspecto, mais 
político, na equação sobre o in-
vestimento. Os capitalistas não 
estão confiantes de que seus in-
vestimentos estão seguros e de 
que este processo não irá retro-
ceder. E eles têm as suas razões 
para pensarem assim. Embora o 
governo tenha proposto algumas 
medidas para garantir seus inves-
timentos, eles não têm certeza de 
que o governo possa  controlar 
a reação do povo cubano. Este 
medo será um dos argumentos no 
momento das negociações, e aqui 

o Estado não será capaz de servir 
a dois senhores ao mesmo tempo, 
ou se posiciona com os traba-
lhadores ou com os empresários 
que exigirão punho forte - como 
ocorre na China - para que seus 
lucros sigam de vento em popa. 

O PAPEL DO
PARTIDO COMUNISTA 

Nos processos de restauração 
capitalista na União Soviética e 
em outros países do leste europeu, 
os “partidos comunistas” desem-
penharam um papel nefasto. Na 
verdade, na URSS o PCUS (Parti-
do Comunista da União Soviética) 
não era um partido comunista, mas 
sim um clube de burocratas e car-
reiristas que buscavam, por todos 
os meios, tornarem-se proprietá-
rios dos meios de produção. Na 
China, os dirigentes do PC chinês 
são milionários que utilizam as 
finanças do Estado para financiar 
seus negócios pessoais. 

Essa atitude é exatamente o 
oposto do que significava ser um 
comunista na época de Lenin, 
quando os membros do partido 

eram os que faziam os maiores 
sacrifícios e eram os mais dispos-
tos a irem para a linha de frente na 
luta contra a intervenção estran-
geira na URSS. 

Embora o PC em Cuba seja dife-
rente e haja muitos membros militan-

tes, principalmente entre os 
jovens e os veteranos, que 
estão dispostos a defender 
o projeto revolucionário so-
cialista, também há setores 
que enxergam o capitalismo 
como a única salvação, não 
para o povo cubano, mas 
para seus próprios negócios 
que foram promovidos pela 
sua ligação com o turismo, 
pelo seu cargo gerencial nes-
ta ou naquela empresa, etc. 

Essa ala que agora le-
vanta a cabeça timidamen-
te, e ainda não se atreve a 
dizer seus pensamentos de 
forma clara, com a dinâ-
mica econômica que está 
se impondo, de abertura 
do mercado e a introdução 
de elementos capitalistas, 

gradualmente perderá a vergonha 
e será mais agressiva em suas pre-
tensões. 

Esses elementos não foram ge-
rados espontaneamente nesses últi-
mos tempos, depois que o PCC lan-
çou as diretrizes que dariam origem 
a todas as reformas, em 2011. Eles 
foram ganhando espaço gradual-
mente ao longo de décadas, ascen-
dendo no aparelho do partido. Não 
são revolucionários, como a velha 
guarda, a direção histórica, são bu-
rocratas que se formaram no apare-
lho, que não têm vínculos com os 
trabalhadores ou com a juventude, e 
que têm adquirido poder sob a pro-
teção do despotismo burocrático. 

LUTA DE CLASSES 

Apesar do caráter escanda-
loso da Lei do Investimento Es-

Menino cubano no 1º de Maio
(Foto: Ismael FranciscoCubadebate)

Cuba: reforço do modelo ou um giro para o capitalismo?
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trangeiro e de todas as me-
didas, entre as massas há um 
clima de expectativa. Entre a 
juventude, inclusive, porém 
sua expectativa é mais crítica, 
não sendo por acaso que onde 
mais se discute essas reformas 
seja, inicialmente, nas univer-
sidades e entre os intelectuais 
e artistas.

Uma das primeiras reivin-
dicações pelas quais vai-se lu-
tar será por espaços democrá-
ticos, em que se possa não só 
falar e opinar sobre as refor-
mas, mas nos quais se tenha 
poder de decisão sobre todas 
as medidas a serem tomadas. 
Nas escolas e nas ruas é co-
mum ouvir a demanda para 
que suas vozes sejam levadas 
em conta. De alguma forma, 
essa demanda reflete um inte-
resse no que possa acontecer 
com o futuro do país e do so-
cialismo. Embora a expecta-
tiva com as mudanças esteja 
presente, ninguém quer perder 
as conquistas da revolução, 
especialmente na saúde e na edu-
cação.

Essas medidas, que estão sen-
do promovidas desde 2011, cria-
ram uma forte dinâmica de mer-
cado que, com a implementação 
da Lei do Investimento, sem dú-
vida, será reforçada. Em um pri-
meiro momento, pode não haver 
nenhuma oposição séria a essas 
medidas. Mas isso vai mudar ra-
pidamente, uma vez que come-
cem a serem sentidos os efeitos 
delas. Um exemplo emblemático 
ocorreu recentemente em San-
tiago, onde cuentapropistas do 
transporte público se reuniram e 
concordaram em aumentar a tari-
fa para 2 pesos, um aumento de 
100%, simplesmente porque eles 
o reivindicaram. No dia seguinte, 
havia praticamente um motim na 
cidade, em que os trabalhadores, 

em especial os jovens, opuseram-
-se ferozmente a pagar o aumen-
to, mobilizaram-se rapidamente 
e dirigindo-se às estruturas parti-
dárias e governamentais fizeram 
com que o preço das passagens 
voltasse ao nível anterior.

Podemos ver que, embora as 
pessoas em primeira instância 
não se mobilizem contra o gover-
no, menos ainda enquanto ainda 
existam alguns - cada vez menos 
- remanescentes da direção histó-
rica à frente do Estado, elas vão 
se mobilizar contra os resultados 
das políticas de mercado que es-
tão sendo impulsionadas rapida-
mente. 

Neste momento, os setores mais 
críticos ainda estão entre os inte-
lectuais, mas isso vai mudar quan-
do o mercado começar a exercer as 
habituais pressões capitalistas. O 

povo cubano tem em alta estima as 
conquistas da Revolução e respon-
derá em todos os níveis a qualquer 
tentativa de atacá-las. 

É nosso dever advertir que, 
quaisquer que sejam as intenções 
que possam estar por trás dessas 
medidas, eles levam inexoravel-
mente ao fortalecimento do mer-
cado capitalista, à penetração do 
mercado mundial e ao enfraque-
cimento da economia planificada. 
Isto, por sua vez, mais cedo ou 
mais tarde vai minar a base sobre 
a qual se sustentam as conquistas 
da revolução. 

Na nossa opinião, os revolucio-
nários cubanos devem desenvol-
ver uma alternativa a esse rumo, 
que não pode ser outra que não a 
democracia dos trabalhadores e a 
perspectiva de estender a revolu-
ção para outros países.

Fidel Castro durante evento em Cuba,
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Em 9 de abril de 1952, ocorreu 
na Bolívia uma das revoluções de 
maior importância e com maior 
conteúdo proletário de toda a his-
tória do continente. Em poucas ho-
ras, operários fabris, a população 
da cidade e os mineiros armados, 
derrotaram e humilharam o apare-
lho do Estado burguês, e destruí-
ram fisicamente o exército da clas-
se dominante que levaria anos para 
restabelecer-se.

No entanto, o ciclo revolu-
cionário que começou com a re-
volução de 09 de abril terminou 
12 anos mais tarde com o golpe 
militar de 1964 e a instauração da 
ditadura de Barrientos e Ovando. 

Agora que a Bolívia está passan-
do por um novo ciclo revolucio-
nário, é importante que os mili-
tantes mais avançados da classe 
trabalhadora e da juventude com-
preendam as lições da história, 
para que os mesmos erros não 
sejam repetidos.

UM PAÍS RICO E 
EXTREMAMENTE

ATRASADO

A Bolívia, no início do século 
XX, era um país extremamente 
atrasado do ponto de vista eco-
nômico, cuja economia dependia, 
principalmente, da mineração e 

da agricultura. O atraso e a po-
breza da Bolívia (que antes da 
Segunda Guerra Mundial tinha a 
segunda menor renda per capita 
do continente, depois do Haiti), 
de forma contraditória, era tam-
bém o resultado da enorme rique-
za mineral de seu subsolo.

No campo, os latifundiários, 
ou gamonales [caciques], tinham 
centenas de milhares de hecta-
res de terra, cultivadas utilizan-
do os métodos semi-feudais do 
pongueaje [obrigação imposta 
aos indígenas de prestar serviços 
gratuitos aos latifundiários], uma 
instituição herdada do Império 
dos Incas, que os colonizado-

Jorge Martim
CMI

Bolívia, como se faz e como se 
perde uma revolução proletária

Guerra do Chaco - prisioneiros paraguaios
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res espanhóis adaptaram a suas 
necessidades. Cerca de 8% dos 
proprietários de terras possuíam 
mais de 95% das terras aráveis. 
Entre eles, 615 proprietários de 
terras com extensão superior a 
10 mil hectares, possuíam meta-
de de toda a terra cultivável do 
país. Centenas de milhares de 
camponeses se viam forçados a 
prestar serviços, na maioria dos 
casos gratuitamente, para os ga-
monales, enquanto dois milhões 
de agricultores sobreviviam fora 
da economia monetária, na base 
da agricultura de subsistência.

A grande maioria da popula-
ção era indígena e 80% não fa-
lava outra língua, senão a sua 
própria (assim permanecendo 
à margem de quaisquer ativi-
dades públicas nas quais era 
falado somente o espanhol) e 
90% eram analfabetos.

Ao mesmo tempo, o cará-
ter desigual e combinado do 
desenvolvimento da Bolívia 
havia criado um poderoso se-
tor capitalista de exportação. 
A mineração, que empregava 
3,2% da população, produ-
zia 25% do PIB. Três famí-
lias (Patino, Aramayo e Ro-
tchschild) controlavam 80% 
dessa indústria que represen-
tava 80% das exportações na-
cionais. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, o estanho da 
Bolívia chegou a representar 
50% da produção mundial. 
Os barões do estanho, popu-
larmente conhecidos como “La 
rosca”, controlavam todos os 
aspectos da vida social, econômi-
ca e política do país em parceria 
com “Los gamonales”: possuíam 
os grandes bancos, publicavam 
os grandes jornais, colocavam e 
tiravam governos e controlavam 
políticos e presidentes.

Esta classe dominante não ti-
nha nenhum interesse no desen-

volvimento de um mercado in-
terno, que só poderia acontecer 
se melhorassem as condições de 
vida das massas. Os latifundiários 
dependiam da continuação do re-
gime de exploração semifeudal no 
campo, enquanto que os barões da 
mineração exportavam seus pro-
dutos para o mercado mundial. 
Assim, a estrutura econômica da 
Bolívia produzia, de uma maneira 
extremamente aguda, uma série 
de contradições, as quais só pode-
riam ser resolvidas com a chegada 
ao poder dos trabalhadores na li-
derança da nação oprimida, resol-
vendo de maneira revolucionária 
o problema dos recursos naturais 
e o problema da terra.

O proletariado da mineração, 
no total 53.000 trabalhadores du-
rante os anos de guerra, vivia e 
trabalhava em condições horrí-
veis de exploração. As áreas de 
mineração eram geralmente em 
regiões remotas e com pouca co-
municação. Os mineiros depen-
diam completamente das empre-
sas de mineração para conseguir 
habitação e comprar alimentos 

nas lojas das empresas. As condi-
ções nas minas eram de extrema 
umidade, algumas inundadas até 
a cintura, e insuportavelmente 
quentes. A maioria dos mineiros 
sofria de silicose e sua expectati-
va de vida era até mesmo inferior 
à média nacional, que na épo-
ca era de apenas 50 anos. Estas 
condições tinham fortalecido os 
laços de solidariedade e a comba-
tividade do proletariado mineiro 
nas primeiras décadas do século 
XX. Os campos de mineração 
eram normalmente guardados 
por quartéis do exército, que não 
hesitava em massacrar os traba-
lhadores para impor a disciplina 
da exploração capitalista mais 

brutal.
Foi talvez a Guerra do 

Chaco (1932-1935) o even-
to que trouxe à tona todas as 
contradições acumuladas na 
sociedade boliviana e, espe-
cialmente, a decadência de sua 
classe dominante. A guerra 
entre Bolívia e Paraguai, insti-
gada pelos interesses das em-
presas de petróleo (Standard 
Oil do lado boliviano e Shell 
do Paraguai), foi um desastre 
absoluto para a Bolívia. De-
zenas de milhares de homens 
(um total de 250.000 de uma 
população que não alcançava 
3 milhões) foram transferidos 
para milhares de quilômetros 
de suas casas, para a um am-
biente inóspito, com um clima 
para eles estranho e hostil, e 

para lutar por um país no qual 
viviam mas do qual mal tinham 
ouvido falar. Para dezenas de mi-
lhares de camponeses indígenas, 
esta foi a primeira experiência 
fora de suas comunidades. Mais 
soldados bolivianos morreram de 
doença por não suportar o clima 
do Chaco, e em consequência da 
incapacidade dos generais, do 
que por efeito das balas inimigas. 

Victor Paz Estenssoro
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A humilhante derrota da Guerra 
do Chaco marcou a consciência 
de toda uma geração de bolivia-
nos de todas as classes sociais.

A radicalização que se seguiu 
à Guerra do Chaco, deu lugar aos 
governos do chamado “socialismo 
militar” de Toro e Busch, que ape-
sar da nacionalização do petróleo 
foram incapazes de resolver qual-
quer dos problemas enfrentados 
pela maioria da população.

Os governos nacionalistas bur-
gueses ou pequeno burgueses que 
tentaram enfrentar os interesses do 
imperialismo e da oligarquia “La 
rosca” em nome da nação, eram 
incapazes de levar o confronto às 
últimas consequências, porque isso 
teria significado a expropriação dos 
barões do estanho e dos “gamona-
les”, e os deixaria à mercê do im-
pulso revolucionário das massas, 
sem uma base de apoio própria. 
Esta impotência levou ao suicídio 
de Busch, em agosto de 1939.

Em 1940 foi fundado o Parti-
do da Esquerda Revolucionária 
(PIR), sob a influência da Interna-
cional Comunista stalinizada. Já 
em 1941, o PIR adota uma política 
de “democracia versus fascismo”, 
ou seja, o apoio às potências capi-
talistas aliadas na Segunda Guerra 
Mundial, que na época estavam 
no mesmo campo que a URSS. 
Na prática, na Bolívia, esta linha 
política levava o PIR a colocar-
-se do mesmo lado, e até mesmo a 
colaborar com governos da oligar-
quia rosquera e com a embaixada 
dos EUA. Esta política crimino-
sa, alinhada com a dos Partidos 
Comunistas da Argentina e de 
Cuba, para citar apenas os dois 
exemplos mais marcantes, minou 
a base operária que o PIR tinha 
conquistado, deixando o campo 
aberto para que o Movimento Na-
cionalista Revolucionário (MNR) 
ganhasse uma base de apoio entre 
os trabalhadores.

O MNR, fundado em 1941, foi 
um clássico partido pequeno bur-
guês nacionalista, com uma lin-
guagem anti-imperialista radical, 
patriótica e até mesmo “socialis-
ta” em palavras. Seu lema princi-
pal era a “Revolução Nacional”, 
ou seja, nacional em oposição à 
socialista ou proletária. O MNR, 
com sua ideologia confusa, conti-
nha dentro de si desde elementos 
de extrema direita até aqueles que 
sob a pressão das massas foram 
forçados a adotar uma linguagem 
extremamente radical.

AS TESES DE PULACAYO

Mas dentro do movimento 
revolucionário na Bolívia exis-
tia outra posição política, a qual 
rejeitava tanto a colaboração 
com o “imperialismo democrá-
tico”, quanto a ideia de que to-
das as classes da nação, unidas, 
poderiam resolver os problemas 
que enfrentavam. Esta era a po-
sição do Partido Revolucionário 
Trotskysta dos Trabalhadores 
(POR) fundado em 1935, mas 
que levou uma existência mais 
ou menos letárgica durante seus 
primeiros anos de vida. A posição 
de Trotsky, explicada brilhante-
mente em seu livro “A Revolu-
ção Permanente”, no qual tirava 
as conclusões teóricas da Revo-
lução Russa, era clara:

“No que diz respeito aos países 
de desenvolvimento burguês atra-
sado, especialmente as colônias 
e semicolônias, a teoria da revo-
lução permanente significa que 
a solução verdadeira e completa 
de suas tarefas democráticas e de 
libertação nacional é concebível 
somente por meio da ditadura do 
proletariado como líder da nação 
oprimida e, acima de tudo, de suas 
massas camponesas.”

Em 1946, as posições do POR 
foram adotadas pela Federação 

dos Mineiros da Bolívia, em seu 
Congresso de Pulacayo em 1946. 
As Teses de Pulacayo, mesmo 
com suas limitações, eram em 
essência a aplicação do Progra-
ma de Transição de Trotsky à 
realidade boliviana. As Teses de 
Pulacayo, cujas ideias principais 
ainda são válidas hoje, estabele-
cem em primeiro lugar o caráter 
da Bolívia como país capitalista, 
e parte do sistema mundial ca-
pitalista, no qual existiam ainda 
tarefas democráticas burguesas 
pendentes:

“A Bolívia é um país capitalis-
ta atrasado: dentro da sua econo-
mia coexistiam diversos estágios 
de desenvolvimento e diferentes 
modos de produção, mas o capi-
talismo é qualitativamente domi-
nante.... A Bolívia, apesar de ser 
um país atrasado, é apenas um 
elo da cadeia capitalista mundial. 
As particularidades nacionais são 
elas próprias uma combinação das 
características fundamentais da 
economia mundial.”

Assim, as teses apontam o pa-
pel dirigente do proletariado na re-
volução:

“O que caracteriza o proleta-
riado é que ele é a única classe 
com suficiente força para realizar 
não apenas seus próprios objeti-
vos, mas também aqueles de outras 
classes. Seu peso enorme na polí-
tica é determinado por seu lugar 
no processo de produção e não por 
sua fraqueza númerica.”

E, finalmente, explica que a re-
volução não pode ser interrompida 
em sua etapa democrática burguesa:

“O proletariado dos países 
atrasados é obrigado a combinar 
a luta por tarefas democráticas 
burguesas com a luta por reivin-
dicações socialistas. Ambas as fa-
ses - a democrática e a socialista 
– não estão separadas na luta por 
estágios históricos, mas surgem 
imediatamente umas das outras.”
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Não se pode subestimar a im-
portância do fato de que o setor de-
cisivo da classe operária boliviana, 
já em 1946, baseava-se firmemente 
na perspectiva de que só a tomada 
do poder pelos trabalhadores pode-
ria resolver as tarefas pendentes da 
revolução democrática (“a revolu-
ção agrária e a independência 
nacional”), e que estas tarefas 
estavam indissoluvelmente li-
gadas à luta pelo socialismo.

A REVOLUÇÃO DE ABRIL

Assim, com estes atores, 
chegamos à revolução de abril 
de 1952. A origem imediata 
dos eventos pode ser encon-
trada nas tentativas dos líderes 
do MNR de dar um golpe de 
Estado em combinação com 
elementos das forças armadas 
e da polícia contra o regime 
militar que havia anulado as 
eleições de 1951, que o MNR 
tinha vencido. Devido à im-
provisação dos conspiradores, 
a tentativa de golpe armado 
foi derrotada e seus líderes ti-
veram que fugir. 

No entanto, naqueles momen-
tos de confusão, as massas entra-
ram em cena. Em todo o país, os 
trabalhadores se armaram e enfren-
taram o exército. Em Cochabamba, 
Oruro, Potosi, os trabalhadores pe-
garam em armas e marcharam até 
a capital La Paz. Os mineiros de 
Milluni ocuparam a estação ferro-
viária, apreenderam um comboio 
de abastecimento militar e marcha-
ram sobre La Paz. Sua chegada na 
capital (como durante o Outubro 
Vermelho de 2003) decidiu a luta. 

O exército foi completamente 
derrotado. Os prisioneiros captu-
rados pelos trabalhadores foram 
humilhados e obrigados a marchar 
pelo centro da capital, em roupas 
íntimas. Em 11 de abril, não existia 
mais um exército burguês na Bolí-

via. A única força armada no país 
tinha entre 50 e 100 mil homens da 
milícia armada organizada pelos 
sindicatos. O poder real estava nas 
mãos dos trabalhadores.

Em 15 de abril, retorna ao país 
o líder do MNR, Paz Estenssoro, 
que vai se tornar o novo presi-

dente. Uma multidão de traba-
lhadores armados o recebeu com 
aplausos e gritos de “nacionaliza-
ção das minas” e “Reforma Agrá-
ria”. Para as massas, Paz Estens-
soro era o homem que iria dar um 
golpe de morte nos proprietários 
de terras, no imperialismo e nos 
capitalistas da mineração. Nada, 
porém, estava mais longe das 
suas intenções.

Em 17 de abril, os trabalhado-
res bolivianos formam a Central 
Operária Boliviana (COB), por 
iniciativa do militante do POR 
Miguel Alandia. Nascida em meio 
ao fervor revolucionário, a COB 
adquiriu desde o início caracte-
rísticas similares a um soviet, e 
possuia elementos de poder real. 
Liborio Justo descreve isto da se-

guinte maneira em seu livro sobre 
a revolução boliviana: 

“Desde o início, a COB ... 
apresentou-se como a represen-
tante legítima dos trabalhadores 
organizados em milícias armadas, 
que controlavam o país e eram o 
único poder efetivo existente na 

Bolívia. O ‘camarada presiden-
te’ ... era um prisioneiro virtual 
do proletariado e de suas milí-
cias, vigiado e monitorado no 
Palacio de Quemado.”

E o mais importante: 
“Ele não tinha base de 

apoio para resistir a qualquer 
imposição dos trabalhadores, 
uma vez que a principal base 
com a qual poderia ter conta-
do, o exército burguês, tinha 
sido destruído nos dias 9-11 de 
abril de 1952, pelo proletaria-
do armado que era a única au-
toridade efetiva.”

Em um curto espaço de 
tempo o movimento chegou 
aos camponeses, que ocupa-
ram as terras, criaram seus 
próprios “sindicatos” (que 
também se juntaram à COB) 
e suas próprias milícias arma-

das. Guillermo Lora, o dirigente 
histórico do POR, descreve como 
os sindicatos tomaram o poder 
em suas mãos:

“A partir de 9 de abril, os sin-
dicatos mais importantes simples-
mente tomaram em suas mãos a 
resolução dos problemas vitais, 
e as autoridades, se não tivessem 
sido destituídas, não tinham esco-
lha senão submeter-se às suas de-
cisões... Tornando-se dirigentes da 
vida diária das massas, cercaram-
-se de poderes legislativos e execu-
tivos (eles tinham força para fazer 
cumprir as decisões) e até come-
çaram a administrar a justiça. A 
assembleia sindical se converteu 
na suprema lei, na suprema auto-
ridade.”

Aconteceu o mesmo no campo, 

Juan Lechin
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Bolívia, como se faz e como se perde uma revolução proletária

e em alguns casos de forma ainda 
mais profunda, como relata o pró-
prio Lora:

“Os sindicatos de camponeses 
– chamados de sindicatos só por 
não terem encontrado melhor nome 
para designá-los no turbilhão revo-
lucionário – sempre tinham nos pri-
meiros dias da revolução as carac-
terísticas essenciais de um conselho 
e agiam como a única autoridade 
(legislativa, executiva e judicial) 
da sua região. As milícias armadas 
de camponeses simplesmente im-
punham as decisões dos comandos 
sindicais que organizavam inclusi-
ve a vida diária dos habitantes.” (A 
revolução boliviana)

Claramente o que existia na 
Bolívia em abril de 1952 era uma 
situação de dualidade de poder: o 
poder real estava nas mãos de tra-
balhadores e camponeses através 
de suas organizações, coordena-
das pela COB e apoiadas pelas 
milícias armadas e, do outro lado, 
o poder do governo “oficial” que 
não tinha nenhuma força real na 
sociedade. Esta situação era mui-
to semelhante ao que ocorreu na 
Rússia após a Revolução de Fe-
vereiro de 1917, ou na Espanha 
depois que os trabalhadores der-
rotaram o levante fascista, em ju-
lho de 1936. Em ambos os casos, 
os trabalhadores tinham o poder 
(na forma de sovietes na Rússia, 
e os Comitês de Milícias Antifas-
cistas na Espanha), mas ainda ha-
via, a seu lado, o poder oficial (o 
governo provisório na Rússia e o 
governo republicano na Espanha). 
Na Rússia, a situação foi resolvi-
da em favor dos trabalhadores, em 
menos de nove meses, com a to-
mada do poder pelos soviets, em 
outubro de 1917. Na Espanha, a 
situação foi resolvida em favor do 
governo da República, que gradu-
almente foi recuperando o poder 
real, desarmando as milícias ope-
rárias e desmantelando qualquer 

elemento de poder dos trabalha-
dores já em maio de 1937, o que 
levou diretamente ao triunfo o 
fascismo na guerra civil.

Na Bolívia, os acontecimen-
tos seguiram um curso similar à 
revolução espanhola e também 
terminaram com o esmagamento 
dos trabalhadores pelos militares. 
Para conseguir isso, o governo do 
MNR utilizou uma tática inteli-
gente, de atrasar a implementação 
das principais reivindicações das 
massas, de sufocá-las e esvaziá-
-las de conteúdo real e, gradual-

mente, criando um exército bur-
guês novamente, o que permitiria 
que enfrentasse as milícias dos 
trabalhadores e dos camponeses.

Assim, enquanto a COB exigia 
a imediata nacionalização das mi-
nas, sem indenização e sob con-
trole dos trabalhadores, Paz Es-
tenssoro criou, em 13 de maio de 
1952, uma comissão de inquérito 
sobre a nacionalização, a qual te-
ria que fornecer um relatório den-
tro de ... quatro meses! Quando 
finalmente decretou a nacionali-
zação das minas em 31 de outubro 
de 1952, esta foi uma nacionaliza-
ção burguesa realmente muito fa-
vorável aos interesses dos barões 
do estanho, com compensações e 
concessões para as empresas ame-
ricanas. Mas, a esta altura o fervor 

revolucionário dos primeiros dias 
tinha começado a entrar em uma 
fase de declínio.

Algo semelhante aconteceu 
com a reforma agrária. A radi-
calização no campo, como vi-
mos, tinha alcançado, com algum 
atraso, um nível ainda mais alto 
do que a radicalização dos tra-
balhadores nas cidades e minas. 
Particularmente a partir de 1953, 
os camponeses tomaram a inicia-
tiva e tomaram as terras dos “Pa-
trões”.

Um autor americano, citado no 

livro de Liborio Justo, descreve 
desta forma:

“O camponês não teve nenhu-
ma participação na revolução de 
abril de 1952, mas ao ver no poder 
o MNR, conduziu sua própria re-
volução. Seus membros se apode-
raram das fazendas e as distribui-
ram entre eles. Para isto travaram 
uma verdadeira guerra contra os 
proprietários ... Em 1953, as áreas 
rurais dos grandes vales de Co-
chabamba, densamente povoadas 
por índios Quéchua, eram uma re-
gião fechada para os antigos pro-
prietários, para todas as pessoas 
suspeitas de pertencerem a “La 
rosca” e para os estrangeiros.”

A lei de reforma agrária de 
agosto de 1953 (depois de outra 
comissão de inquérito de quatro 

Milicias de operários na revolução de 1952
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meses), simplesmente legalizou 
o que as massas já tinham feito 
e fez todos os esforços para pro-
videnciar uma compensação para 
os antigos proprietários e também 
para dar garantias legais para 
qualquer latifúndio remanescen-
te. Por exemplo, não se conside-
rava latifúndio as terras em que 
o proprietário tinha realizado 
investimentos e estabelecia-se a 
quantidade máxima de terras que 
cada proprietário poderia possuir, 
em áreas tropicais e subtropicais, 
de 50.000 ha.

No entanto, as conquistas no 
campo da reforma agrária (resul-
tado da ação direta dos campone-
ses) foram mais duráveis do que 
em outras áreas e permitiram que 
o MNR consolidasse uma base de 
apoio no campo. Ainda assim, sem 
acesso ao crédito, equipamentos e 
outros implementos, muitos des-
ses pequenos proprietários rurais, 
criados pela reforma agrária, fo-
ram forçados, em um período de 
décadas, a vender ou abandonar as 
suas terras, resultando em um novo 

ciclo de concentração da proprie-
dade da terra em poucas mãos.

Este processo de esvaziamento 
da revolução de seu conteúdo real, 
pelo qual as massas tinham luta-
do em abril de 1952, levou a uma 
crescente desilusão, à burocrati-
zação das instituições revolucio-
nários (inclusive o COB) e, final-
mente, ao golpe de Barrientos em 
1964. Em tudo isso, o MNR teve 
a ajuda inestimável de Lechín, o 
líder do COB e do MNR, um bu-
rocrata sindical muito astuto que 
sabia quando radicalizar o seu dis-
curso para estar em sintonia com o 
ânimo das massas.

FALTOU UMA DIREÇÃO
REVOLUCIONÁRIA

Não se pode deixar de mencio-
nar o papel desempenhado neste 
processo pelo POR, a única força 
política que tinha uma ideia cla-
ra das tarefas e da estratégia para 
a revolução em um país atrasado 
como a Bolívia, mas que, na hora 
da verdade, seguiu uma política de 

conciliação com a ala esquerda de 
Lechín do MNR. O POR teve uma 
influência decisiva sobre o prole-
tariado, particularmente entre os 
mineiros, mas também na cúpula 
do COB. Que política deveria ter 
sido adotada em uma situação de 
dualidade de poder como a que 
surgiu em Abril de 1952? A polí-
tica dos bolcheviques na Rússia, 
que permitiu resolver o duplo po-
der em favor dos trabalhadores, foi 
clara: “Todo o poder aos sovietes”, 
e isso permitiu-lhes ganhar a maio-
ria dentro dos sovietes na medida 
em que as massas percebiam que 
o governo provisório não poderia 
resolver as suas necessidades mais 
prementes (pão, paz e terra).

A política correta na Bolívia de-
veria ter defendido “Todo o poder à 
COB” como o único caminho para 
realizar as reivindicações mais ur-
gentes das massas (“as minas para 
o estado, a terra para os indíge-
nas”). Infelizmente, o POR nunca 
lançou esta palavra de ordem, e na 
prática tornou-se um conselheiro 
de esquerda para a ala esquerda do 
MNR representada por Lechín. 

Assim, a principal limitação 
da Revolução Boliviana de 1952 
foi a ausência de uma direção 
revolucionária para implemen-
tar uma política revolucionária 
consistente. A maioria das tarefas 
enfrentadas em 1952 continuam 
por resolver. Para garantir que se 
resolvam é necessário criar uma 
forte corrente marxista, com ra-
ízes nas organizações de massa 
do proletariado boliviano e com 
uma visão clara: o capitalismo 
não foi capaz de resolver qual-
quer dos problemas de atraso, 
subdesenvolvimento e domina-
ção imperialista da Bolívia, e só 
a expropriação da oligarquia, dos 
capitalistas, dos latifundiários e 
imperialistas por parte da classe 
trabalhadora pode abrir o cami-
nho para atacá-los na raiz.

América Socialista V

Mineiros bolivianos na revolução de 1952
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Passaram-se quase 40 anos des-
de o início da chamada “transição 
para a democracia” no Estado Es-
panhol. “A Transição”, como foi 
batizado o período desde a morte 
do ditador Franco até a histórica 
vitória do PSOE nas eleições de 
outubro de 1982,  tem sido um 
tema recorrente de festas, publica-
ções e programas de televisão. 

 A atenção dada à “Transição” 
tem aumentado conforme se apro-
funda a crise do regime resultante 
da Constituição de 1978. Uma cri-
se que decorre diretamente da agu-

da crise econômica e social da qual 
padece o capitalismo espanhol, e 
cuja expressão mais eloquente é o 
crescente descrédito nas principais 
instituições do regime (a Monar-
quia, o Parlamento, o Judiciário, 
o regime autonômico), e os parti-
dos políticos que foram fiadores do 
sistema nestes anos: PP, PSOE e o 
partido nacionalista burguês cata-
lão, CiU. 

Os representantes do regi-
me tratam de agarrar-se à versão 
por eles fabricada da “Transição” 
como um náufrago desesperado a 

uma tábua de salvação. Novamen-
te, como há 40 anos, pretendem 
nos enganar com a necessidade de 
nos unirmos todos, trabalhadores, 
empresários, cidadãos, “para fazer 
o país avançar”, através do “pacto” 
e do “consenso”. 

Na realidade, a essência da 
“Transição” não era a “unidade 
nacional” pela “democracia”. Era 
a unidade dos herdeiros do regi-
me franquista, da realeza e dos 
dirigentes oficiais da esquerda e 
do movimento operário da época, 
contra a extraordinária luta operá-

David Rey
Corrente Luta de Classes / Espanha

A transição espanhola: 
o que realmente aconteceu?
Uma análise marxista

Funeral dos advogados trabalhistas de Atocha (Foto: Archivo histórico PCE)
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ria e popular de milhões de pesso-
as pela transformação radical da 
sociedade, a luta que abriu uma 
etapa revolucionária no Estado Es-
panhol e ameaçou os fundamentos 
das próprias bases do sistema capi-
talista em nosso país. 

Para analisar todo o período da 
Transição e aprender suas lições 
mais importantes, devemos come-
çar por analisar o caráter das forças 
motrizes históricas e sociais que 
possibilitaram a queda da ditadura 
franquista. 

A LONGA NOITE
DA DITADURA

A ditadura franquista - como em 
toda época de reação obscura - ex-
tirpou os elementos mais criativos 
e avançados da sociedade,  fazendo 
retroceder em  décadas os avanços 
sociais e culturais preservados com 
grande esforço até então. 

O regime franquista se manti-
nha exclusivamente pelo medo e 
a repressão, pela rotina e a inércia 
da sociedade, e pela dolorosa e 
sangrenta derrota da classe operá-
ria que necessitou de décadas para 
cicatrizar todas as suas feridas. O 
enorme auge na economia capita-
lista global após a II Guerra Mun-
dial foi o fator fundamental que 
possibilitou um importante desen-
volvimento industrial no Estado 
Espanhol. 

Isso trouxe consigo uma mu-
dança qualitativa na composição 
da sociedade, com um fortaleci-
mento impressionante da classe 
operária. Em 1975, de uma popu-
lação ativa total de 13,4 milhões 
de pessoas, a população assalaria-
da somava mais de 9,5 milhões 
(70%), dos quais 3,6 milhões eram 
trabalhadores industriais. 

Deste modo, uma classe operá-
ria totalmente rejuvenescida e re-
cuperada das derrotas do passado 
preparava-se para se fazer ouvir 

novamente e retomar as tradições 
revolucionárias de seus pais e 
avós, com a missão de reatar o fio 
da história que o machado sangui-
nário  do fascismo acreditava ter 
extirpado para sempre. 

O DESPERTAR DO
MOVIMENTO OPERÁRIO 

Desde o inicio nos anos 60 a 
luta dos trabalhadores espanhóis 
adquiriu um desenvolvimento ex-
traordinário, que evoluiu desde as 
171.000 jornadas de trabalho per-
didas em conflitos trabalhistas no 
triênio 1964-66, até 1,5 milhões 
em 1973-75. Antes da morte de 
Franco, o movimento grevista 
atingiu um desenvolvimento espe-
tacular: de 1976 a meados de 1978 
nada menos do que 13.240.000 jor-
nadas foram perdidas em disputas 
trabalhistas. 

A repressão foi incapaz de con-
ter o movimento de trabalhadores. 
Foram muitos operários que caí-
ram sob as balas da polícia nesses 
anos, e centenas foram presos ou 
demitidos do trabalho por partici-
parem das manifestações, greves 
ou reuniões ilegais. 

O movimento da classe operá-
ria constituía a espinha dorsal da 
oposição à ditadura em torno da 
qual gravitavam as outras camadas 
oprimidas da sociedade: os estu-
dantes e os intelectuais, as nacio-
nalidades oprimidas, as camadas 
médias do campo e da cidade, as 
mulheres e a juventude. 

A principal organização de 
combate era os Comitês Operários 
(CCOO), dirigidos pelo PCE. Sua 
tática era a de trabalhar dentro do 
sindicato único franquista (chama-
do Sindicato Vertical) para se fazer 
ouvir de forma ampla no movi-
mento operário, e aumentar os seus 
pontos de apoio nas fábricas. Nas 
eleições sindicais de 1975 obteve a 
maioria das representações dos tra-

balhadores nas grandes empresas. 
Chegou ao fim da ditadura com 
200.000 membros. 

A União Geral dos Trabalha-
dores (UGT), dirigida pelo PSOE, 
desempenhou um papel mais li-
mitado. Mas o ódio que amplas 
camadas dos operários tinham 
ao Sindicato Vertical, juntamente 
com a grande tradição histórica 
que tinham as organizações so-
cialistas entre o proletariado es-
panhol, o fez crescer de prestígio, 
atingindo 150.000 militantes no 
início de 1977. 

O EXÉRCITO

O exército, que era a espi-
nha dorsal da ditadura, não podia 
permanecer imune ao que estava 
acontecendo no país. As contradi-
ções que sacudiam os alicerces da 
sociedade tinham que se expressar 
necessariamente em seu seio. 

Isto se revelou na criação, clan-
destina, da UMD (União Militar 
Democrática) em agosto de 1974, 
por um grupo de oficiais e subofi-
ciais jovens contrários à ditadura, 
influenciados pela Revolução Por-
tuguesa de abril 1974. Foi desarti-
culada em Julho de 1975 e contava 
com cerca de 200 oficiais e subo-
ficiais do exército e com ramifica-
ções na Guarda Civil.

Se esta situação era a que podia 
ser experimentada em setores da 
oficialidade, podemos imaginar a 
que era vivida nas tropas. 

OS  PARTIDOS OPERÁRIOS
 
O PCE chegou ao final da dita-

dura como o partido mais influen-
te do movimento operário. Mas 
seus dirigentes há décadas haviam 
sucumbido à influência do stali-
nismo, abandonando na prática 
o programa marxista. Buscavam 
a conciliação com setores “libe-
rais” do regime franquista para al-
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cançar algum tipo de democracia 
burguesa pactuada, embora isto 
não fosse evidente para a maioria 
de seus ativistas sobre os quais a 
direção do partido exercia uma 
grande autoridade. 

O Partido Socialista, no entan-
to, tinha apenas 5.000 militantes 
na época da morte do ditador. Mas 
na cabeça de milhões de operários 
manteve-se como uma organiza-
ção tradicional da classe operária. 
Além disso, atraiu milhares de tra-

balhadores e jovens que repudia-
vam o regime burocrático do PCE 
e seus vínculos com o stalinismo. 

Paradoxalmente, o PSOE es-
tava à esquerda do PCE. Seu pro-
grama político poderia ser descrito 
como centrista, ou seja, que oscila-
va entre o marxismo e o reformis-
mo. A resolução política aprovada 
no XXVII Congresso, realizado 
em dezembro de 1976, incluia, en-
tre outros pontos, a “superação do 
modo de produção capitalista atra-
vés da tomada do poder político 
e econômico e a socialização dos 

meios de produção, distribuição e 
troca pela classe trabalhadora”.

Além disso, pequenos gru-
pos ultraesquerdistas maoístas  e 
“trotskistas” – como o PTE, o 
ORT, o MC ou o LCR – tiveram 
um certo crescimento entre os tra-
balhadores e a juventude que bus-
cavam ideias revolucionárias, e 
conquistaram algumas  posições 
sindicais significativas. Mas nunca 
ameaçaram a hegemonia do PCE e 
do PSOE. 

O PROBLEMA DAS
NACIONALIDADES
HISTÓRICAS E O

SURGIMENTO DO ETA

O franquismo esmagou com-
pletamente as reivindicações na-
cionais dos povos da Catalunha, 
da Galiza e do País Basco. As lu-
tas operárias, que atingiam no País 
Basco [Euskadi] e Catalunha seu 
nível mais alto por serem as áreas 
mais industrializadas do Estado, 
estimularam a luta pelos direitos 
democráticos das nacionalidades 

históricas. Neste contexto nasceu o 
ETA, impulsionado por elementos 
pequeno-burgueses, essencialmen-
te estudantes da Universidade. 

O abandono da defesa do direi-
to de autodeterminação pelo PSOE 
e PCE, e do programa geral da re-
volução socialista, além da feroz 
repressão a que o governo fran-
quista submetia o povo basco, per-
mitiu aos ativistas do ETA ampliar 
seu espaço político. 

No entanto, o método terrorista 
de eliminar indivíduos, por mais 
identificados que estejam com a re-
pressão, não é suficiente para aca-
bar com o capitalismo e a opressão 
sobre as nacionalidades. Os indiví-
duos são facilmente substituídos. 
Concretamente, o assassinato pelo 
ETA do Primeiro-Ministro fran-
quista, Carrero Franco Blanco, em 
20 de dezembro de 1973 – apesar 
de espetacular – não acrescentou 
nada à luta contra o governo de 
Franco, muito pelo contrário, obri-
gou ao cancelamento das mobili-
zações populares que estavam sen-
do preparadas contra o chamado 
Processo 1001, onde seria julgada 
a cúpula do CCOO, e numerosos 
ativistas tiveram que entrar para 
clandestinidade. O terrorismo in-
dividual diminui a organização dos 
trabalhadores e sua consciência. Se 
uma pistola basta para acabar com 
a opressão, para que o Partido? 
Para que os Sindicatos? Para que a 
Revolução Socialista?

A CRISE ECONÔMICA

O longo período da ascensão 
econômica iniciado nos países ca-
pitalistas desenvolvidos em 1948 
terminou em 1973-74, com a maior 
recessão desde o fim da II Guerra 
Mundial. Teve inicio com o desem-
prego em massa, a inflação e a estag-
nação econômica. Sem dúvida, esta 
crise econômica acelerou o processo 
da queda da ditadura franquista. 

Juan Carlos I, o rei nomeado por Franco
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A fragilidade do capitalismo 
espanhol ficou evidente. A taxa 
de desemprego passou de 724 mil 
no final de 1975 a mais de um mi-
lhão até o final de 1976. A inflação 
atingiu 12% em 1973, aumentou 
para 20% no início de 1976. Isto 
desencadeou uma explosão da luta 
salarial. 

Durante todo o processo de lu-
tas de 1975-1976, ainda em plena 
ditadura, os trabalhadores passa-
vam por cima do Sindicato Ver-
tical e criavam suas próprias for-
mas organizativas, as Comissões 
Representativas, que negociavam 
diretamente com os patrões e fun-
cionários do governo, e assumiam 
as reivindicações debatidas e apro-
vadas em assembleias de trabalha-
dores que rompiam, na maioria dos 
casos, os acordos oficiais. 

A MORTE DO DITADOR E O 
PAPEL DE JUAN CARLOS

A morte do odiado ditador 
aconteceu em 20 de Novembro de 
1975. Franco havia nomeado como 
seu sucessor o então Príncipe da 
Espanha, Juan Carlos, em 1969. 
Estabelecia-se assim uma linha 
direta entre a Ditadura nascida do 
levante fascista e a monarquia. 

Em 22 de novembro, Juan Car-
los foi proclamado rei, jurando 
diante das Cortes Espanholas (o 
parlamento franquista) os Princí-
pios do Movimento Nacional: a 
declaração de princípios fascistas 
que justificava a Revolta de 18 de 
julho de 1936. 

Posteriormente, a “história ofi-
cial” procurou dar a Juan Carlos, 
como a tantos outros, a imagem 
de um “democrata de toda a vida” 
que, inclusive nos tempos de Fran-
co, estava “mexendo os pauzinhos” 
para conduzir o país à democracia.  

A realidade era muito diferente. 
A burguesia estava dividida e deso-
rientada sobre o caminho a seguir. 

O setor mais decisivo estava ciente 
de que prolongar o regime ditatorial 
conduziria a uma explosão revolu-
cionária, como pouco antes ocorre-
ra em Portugal. Propunham ofere-
cer algumas reformas “de cima para 
baixo” a fim de ocultar o vínculo 
orgânico que existia entre a ditadura 
franquista, como uma forma parti-
cular de dominação capitalista, e o 
próprio sistema burguês. 

Para concluir com êxito esta 
manobra, necessitavam envolver 
e comprometer nesta operação os 
dirigentes das organizações operá-
rias, fundamentalmente os líderes 
do PCE e, em menor escala, por 
sua menor influência naquele mo-
mento, do PSOE.

Lamentavelmente, logo ficou 
claro que as direções do PCE e 
do PSOE não estavam interessa-
dos na transformação socialista 
da sociedade, e sim em consoli-
dar o regime de democracia bur-
guesa, no qual a classe operária 
obtivesse as liberdades democrá-
ticas formais, mas sem tocar nas 
bases da exploração capitalista, 
a propriedade privada do grande 
capital. Eles aceitaram assim uma 
aliança com setores “aberturistas” 
do franquismo para “unir todas as 
forças democráticas para acabar 
com a Ditadura”.

O papel de Juan Carlos neste 
processo foi o de servir como uma 
ferramenta para esses planos da 
burguesia, embora defendesse seus 
próprios privilégios dinásticos ma-
terialmente muito substanciosos.

ABRE-SE UMA SITUAÇÃO 
PRÉ-REVOLUCIONÁRIA

Nos primeiros meses de 1976, 
as lutas dos trabalhadores tomaram 
um impulso irresistível. Já em de-
zembro de 1975, 25 mil operários 
metalúrgicos de Madri entraram 
em greve e as minas das Astúrias 
estavam paralisadas. Em janeiro 

estouraram as greves do Metrô de 
Madri, Correios, telefone, Rede 
Ferroviária [RENFE], táxis e cen-
tenas de empresas no cinturão in-
dustrial de Madrid. O governo foi 
forçado a militarizar o Metrô e os 
Correios. 

Algumas das empresas mais im-
portantes do país naquela ocasião, 
como Ensidesa, Hunosa, Standard 
Electric, Motor Ibérica, etc., esti-
veram em greve durante meses. A 
luta chegou ao seu ponto culmi-
nante em Vitória, em 3 de março, 
quando a polícia atirou contra uma 
multidão de operários e seus fami-
liares. Cinco operários morreram e 
mais de 100 ficaram feridos.

Os acontecimentos de Vitória 
tiveram um efeito eletrizante em 
todo o Estado. Convocaram-se 
greves e manifestações em diferen-
tes partes do país, com dois traba-
lhadores assassinados pela polícia. 
Em todos os lugares se esperava 
pelo anúncio de uma greve geral. 
Mas os líderes da CCOO pedi-
ram calma. Apenas no País Basco 
[Euskadi], em 8 de março, se con-
vocou a greve geral. Em Basauri 
(Vizcaya), a polícia assassinou um 
jovem trabalhador de 18 anos com 
uma bala na cabeça. 

Era o momento de intensificar 
a luta. A situação era claramente 
revolucionária. As condições ob-
jetivas para a revolução estavam 
dadas. Os trabalhadores mostra-
vam-se dispostos em cada greve 
e manifestação a lutar até o final. 
A pequena burguesia, os pequenos 
camponeses, pequenos empre-
sários, estudantes, olhavam com 
simpatia a luta dos trabalhadores 
e em muitos casos, uniam-se a ela. 
A burguesia estava paralisada pelo 
pânico, desmoralizada e dividida.

Os trabalhadores sabiam muito 
bem o que não queriam: a repres-
são, a falta de liberdades democrá-
ticas, abusos patronais, a carestia, 
etc. Aspiravam a uma sociedade 
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livre, igualitária e solidária onde 
pudessem viver com dignidade. 
Mas a grande maioria não dispu-
nha de um programa e uma visão 
clara de como conseguiriam isso. 
Para isso, fazia falta a existência 
de um partido e uma direção revo-
lucionária que orientasse os traba-
lhadores revolucionários e dirigis-
se a luta, ligando as reivindicações 
democráticas e trabalhistas mais 
imediatas e sentidas pelas massas 
com a necessidade de expropriar 
os banqueiros, monopo-
listas e latifundiários, e de 
criar organismos de poder 
operário paralelo ao poder 
oficial do Estado. 

A ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE

REVOLUCIONÁRIA

Ante a proposta burgue-
sa de uma Corte Consti-
tuinte para servir de facha-
da “democrática” ao velho 
regime, os partidos ope-
rários, em contraposição, 
deveriam ter levantado a 
palavra de ordem de uma 
Assembleia Constituinte 
Revolucionária para der-
rubar o antigo regime. Se 
não fosse assim, como po-
deriam conseguir os direi-
tos democráticos plenos para toda 
a população e o direito à autode-
terminação para as nacionalidades 
históricas, proclamar a República, 
dissolver o putrefato aparelho do 
Estado franquista, e processar os 
responsáveis pelos crimes da di-
tadura? Estabelecer um regime de 
democracia autêntica implicava na 
expropriação da oligarquia econô-
mica das 200 famílias que consti-
tuíam o verdadeiro poder dentro 
do regime franquista e que contro-
lavam as bases econômicas funda-
mentais da sociedade. 

Mas tal Assembleia Constituin-

te só poderia ser convocada por um 
poder representativo dos interesses 
da maioria. Os elementos deste 
novo poder, capaz de organizar o 
povo para esse fim, já estavam pre-
sentes: as Comissões Representati-
vas das Fábricas e as Associações 
Comunitárias, verdadeiros órgãos 
embrionários de poder nos bairros 
operários e populares, que agrupa-
vam dezenas de milhares de pesso-
as em todo o país. 

Tratava-se de desenvolvê-los e 

ampliá-los por todo o país, e ele-
ger delegados em cada um desses 
organismos para coordená-los ao 
nível local, provincial, regional e 
nacional; e realizar um Congresso 
Nacional de delegados operários e 
comunitários que se pronunciasse 
pela tomada do poder, para convo-
car essa Assembleia Constituinte 
Revolucionária.

Uma greve geral bem organizada 
e por tempo indeterminado, somada 
às mobilizações de milhões nas ruas, 
teria posto de joelho o antigo regime 
e transferido o poder formal da clas-
se dominante para à classe operária.

Uma vez consumada a expro-
priação dos grandes capitalistas e 
dissolvido o velho aparato repres-
sivo, esse Congresso de Delegados 
Operários e Comunitários seria a 
base de um Estado operário demo-
crático, com a eleição e revogabi-
lidade permanente de seus dele-
gados, assegurando um regime de 
democracia operária direta culmi-
nando o processo de transformação 
socialista da sociedade. 

Em que pese toda propaganda 
feita, o exército estava de-
sestruturado internamen-
te. Os soldados, que eram 
filhos de trabalhadores e 
camponeses, teriam se re-
cusado a atirar contra os 
seus pais e irmãos, como 
ocorreu em Vitória. A po-
lícia seria impotente para 
reprimir milhões de ope-
rários que sairiam à luta 
de forma unida e coorde-
nadamente, e teria sido 
desarmada pelos próprios 
trabalhadores. 

O drama foi que os 
dirigentes dos partidos e 
sindicatos operários que 
tinham a responsabilidade, 
a confiança e autoridade 
suficiente sobre os traba-
lhadores, tendo renegado 
o marxismo na prática dé-

cadas atrás, não tinham confiança 
na revolução e na capacidade revo-
lucionária das massas para trans-
formar a sociedade. Particular res-
ponsabilidade recai sobre a direção 
do PCE, encabeçada por Santiago 
Carrillo, por ser naquele momento 
a mais influente organização den-
tro do movimento operário. 

O PRIMEIRO GOVERNO
DE SUÁREZ E

A REFORMA POLÍTICA 

A burguesia era consciente de 
que a utilização do chicote para 

Funeral dos assassinados em 3 de março em Vitória
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conter o movimento era como 
jogar gasolina na fogueira so-
cial, e, portanto, decidiu destruir 
os elementos mais estúpidos e 
reacionários do governo, como 
Arias Navarro e outros, e apostar 
em um Governo de “reformis-
tas”. Desta forma apareceu pela 
primeira vez em cena o “super-
-homem” Suárez, como novo 
Presidente do Governo em julho 
de 1976. 

O novo Governo, liderado por 
Suárez, decidiu entrar de cheio na 
negociação com a oposição para 
assegurar o apoio dos líderes ope-
rários aos planos da burguesia. 

Nos últimos meses daquele 
ano, as manifestações exigindo a 
anistia dos presos políticos foram 
constantes, com três mortos e de-
zenas de feridos e detidos.  No País 
Basco, que estava à frente nas lu-
tas operárias em todo o país, foram 
convocadas duas greves gerais em 
setembro. 

No final de 1976, a monarquia 
juancarlista podia celebrar seu pri-
meiro aniversário com mais de 30 
trabalhadores e jovens assassina-
dos; houve centenas de feridos e 
milhares foram detidos. 

Em  dezembro, o Governo Su-
árez convocou o Referendo para a 
“Reforma Política”, que propunha 
a abertura de um processo cons-
tituinte limitado. Este Referendo 
foi completamente antidemocráti-
co, com as organizações operárias 
postas na ilegalidade. Os membros 
do ‘bunker’ (os franquistas mais 
recalcitrantes) pediam o voto no 
NÃO para evitar qualquer tipo de 
abertura, e o Governo no SIM sob 
o slogan: “Se queres a democracia 
VOTA”. Nestas condições era nor-
mal que o Referendo fosse apro-
vado. Mas milhões de operários, 
fundamentalmente dos centros 
industriais, abstiveram-se; e os do 
“bunker” obtiveram somente 2,6% 
dos votos. 

A MATANÇA DE ATOCHA

O aparato de Estado tinha ad-
quirido uma certa independência, 
o que levava os setores fascistas a 
executar determinadas ações que 
nem sempre correspondiam às ne-
cessidades da burguesia. Uma vez 
que se havia chegado a um acor-
do com os dirigentes operários, 
um golpe sangrento dos fascistas 
poderia provocar a ira das massas 
e estragar tudo. Mas a burguesia 
não podia prescindir deste apara-
to, porque necessitava dele intacto 
para conter a classe operária, em 
qualquer eventualidade. 

Em 23 de janeiro de 1977, o 
jovem operário e estudante ma-
drilenho Arturo Ruiz foi assas-
sinado em uma manifestação 
pró-anistia. No mesmo dia, a 
GRAPO (grupo armado esquer-
dista fortemente infiltrado pela 
polícia) sequestrou o Tenente-
-General Emilio Villaescusa e 
ao industrial Antonio María de 
Oriol. No dia seguinte, em uma 
outra manifestação para protes-
tar contra o assassinato de Arturo 
Ruiz foi assassinada a estudante 
Maria Luz Nájera. Em Madri, 
bandos fascistas percorriam as 
ruas provocando e assustando as 
pessoas. 

No mesmo dia, à noite, pisto-
leiros fascistas assassinaram cinco 
advogados trabalhistas do CCOO 
em seu escritório na Rua Atocha, 
em Madri. A crescente tensão en-
tre as massas, que vinha crescen-
do rapidamente após a notícia dos 
primeiros assassinatos, ameaçava 
transbordar totalmente quando se 
tomou conhecimento desse último 
crime. 

Todo mundo estava na espera 
da convocação de uma greve geral, 
mas a indignação e a raiva ameaça-
vam explodir a qualquer momento. 
Os únicos que poderiam conter as 
massas eram os dirigentes do PCE 

e, em menor grau, o PSOE, por sua 
menor influência. Em vez de con-
vocar uma greve geral, pediram 
calma, e desmarcaram qualquer 
protesto. Apesar de tudo, 300.000 
trabalhadores declaram greve em 
Madrid no momento do enterro 
das vítimas. Também houve greves 
e manifestações no País Basco. 

O PCE implantou um formidá-
vel Serviço de Ordem com cente-
nas de militantes, impondo silên-
cio e proibindo todos os tipos de 
bandeiras na impressionante mani-
festação de dezenas de milhares de 
trabalhadores que compareceram 
ao enterro. As condições para lan-
çar uma greve geral e um plano de 
mobilização para derrubar o gover-
no eram ainda mais favoráveis do 
que em Março-Abril de 1976. Este 
incidente terminou por convencer 
até os burgueses mais apreensivos 
sobre a necessidade de legalizar o 
PCE para que pudesse controlar o 
movimento operário “dentro da le-
galidade”. 

Os sindicatos operários e o 
PSOE foram legalizados em fe-
vereiro, e o PCE no mês de abril. 
Centenas de milhares de trabalha-
dores e jovens aderiram em massa 
a essas organizações que passa-
ram, em conjunto, de pouco mais 
de meio milhão no início dos anos 
77, cerca de seis milhões de filia-
dos em 1978. 

O massacre policial fez-se no-
tar novamente no País Basco. No 
mês de maio foi convovada a se-
mana pela anistia total que teve 
como resultado mais 6 mortes. 
Os dirigentes do PSOE e do PCE 
novamente pediram calma. Mas 
os operários bascos deram outro 
exemplo de sua combatividade, re-
alizando Assembléias e declarando 
uma greve geral, que atingiu uma 
ampla adesão. 

Mais uma vez insistimos que a 
razão fundamental para que a situ-
ação pré-revolucionária, vivida no 
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Estado Espanhol em 1976-77, não 
tenha desembocado no triunfo da 
revolução socialista foi, nem mais 
nem menos, o papel desempenha-
do pelos dirigentes operários e, 
mais particularmente, pelos diri-
gentes do PCE. 

AS ELEIÇÕES GERAIS
DE 1977 

O governo de Suárez convo-
cou eleições gerais constituintes, a 
serem realizadas em Junho. Estas 
eleições ocorreram em condições 
de clara desvantagem 
para os partidos operá-
rios. 

Em primeiro lugar, o 
Parlamento era forma-
do por duas câmaras: o 
Congresso e o Senado, 
um artifício para limitar 
a representação popular. 
O Senado tinha o poder 
de vetar os encaminha-
mentos decididos no 
Congresso. Diferente do 
Congresso, para o Sena-
do todas as províncias 
elegiam o mesmo núme-
ro de senadores. Assim 
dava-se mais represen-
tação para as zonas me-
nos povoadas, onde o 
voto operário era menor, 
para torpedear qualquer 
iniciativa que não fosse 
do agrado da burguesia 
no Congresso, no qual os partidos 
operários tinham maior possibili-
dade de alcançar a maioria. 

Só podiam votar os maiores 
de 21 anos, marginalizando jo-
vens de 18 a 21, mais de dois 
milhões de jovens, majoritaria-
mente orientados para a esquer-
da. Não foram autorizados o voto 
de emigrantes (um milhão) que 
tinham esmagadoramente se in-
clinado para a esquerda. 

A representação eleitoral da 

burguesia era a União de Centro 
Democrático (UCD) de Suárez, 
que reuniu o “novos democratas”. 
Os franquistas da “velha guarda” 
formaram a Aliança Popular (AP, 
antecessora do Partido Popular), 
dirigida por Fraga. Ambos partidos 
receberam milhares  de pesetas dos 
empresários e banqueiros para a 
campanha. Além disso, a UCD, no 
governo, controlava os meios de 
comunicação públicos. 

A UCD ganhou 34,7% dos 
votos e a AP 8,2%. O Partido So-
cialista (PSOE) recebeu 30%, o 

Partido Popular Socialista Popu-
lar de Tierno Galván (que se fun-
diu depois com o PSOE)  4,5%, 
e o PCE 9,2%. Em que pese tudo 
isso, a esquerda levou mais votos 
que a UCD e AP juntos, e ven-
ceu nas grandes cidades e centros 
industriais. Se a estes resultados 
unirmos os votos dos jovens e imi-
grantes que não puderam votar, sua 
vitória seria esmagadora. 

A explicação da “vitória” da 
UCD não é difícil de ser entendida. 

Depois de muitos meses, a luta gre-
vista não havia chegado a um resul-
tado decisivo, devido à  negativa da 
direção, especialmente o PCE, de 
apoiar a greve geral. Consequente-
mente, um amplo setor das massas 
mudou o seu olhar para outras op-
ções. As aspirações democráticas 
confusas e ambíguas em um setor 
da população que despertava pela 
primeira vez para a política, cons-
tituída em os milhões de pequenos 
comerciantes, agricultores, donas 
de casa, aposentados, funcionários 
públicos, professores, a classe mé-

dia e setores mais atra-
sados politicamente da 
classe operária, foram ar-
rastadas pela demagogia 
da UCD que, aparente-
mente, representava o ca-
minho “mais fácil” para 
a democracia. Foi o voto 
do medo, da indecisão e 
da incerteza sobre o futu-
ro, porque ninguém lhes 
oferecia uma alternativa 
clara. O fato de que, an-
tes e durante a campanha 
eleitoral, os líderes do 
PCE e do PSOE fizeram 
todos os tipos de elogios 
a Suárez, dizendo que 
ele havia conquistado a 
democracia, também foi 
um fator decisivo. Em 
vez de desmascarar esses 
burgueses “democratas”, 
e ensinar a desconfiar de 

todas as promessas e da demagogia 
“democrática” da UCD, se presta-
ram à colaboração de classes, lim-
pando a imagem de uma “burguesia 
progressista” inexistente. 

O fracasso do voto no  PCE tem 
uma explicação política. Todo sua 
política antes da eleição foi fazer 
concessão após concessão (acei-
tando a Monarquia e a bandeira 
‘nacional’ franquista que exibia 
em atos públicos, o apoio a Suárez, 
etc). Além disso, a vinculação do 

Serviço de ordem do PCE 1977 (Foto: Maria Chacón)
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partido com o stalinismo o impe-
diu de se conectar com os setores 
da classe operária que rejeitavam o 
regime burocrático da URSS e do 
Leste europeu. 

Na realidade, as diferenças po-
líticas entre os dirigentes do PSOE 
e do PCE eram insignificantes. O 
apoio que o PSOE obteve da Inter-
nacional Socialista, a sua imagem 
sem o peso do stalinismo e com 
mais facilidade de chegar ao poder 
através das urnas sem provocar a 
reação, possibilitou que obtivesse 
um apoio eleitoral muito maior que 
o PCE. 

Os nacionalistas burgueses ca-
talães e bascos tiveram uma per-
centagem significativa de votos 
devido ao abandono pelo PSOE e 
o PCE da luta pelos direitos nacio-
nais da Catalunha e do País Bas-
co. Apesar de tudo, o PSOE foi o 
partido mais votado em ambas as 
comunidades. 

Ainda assim, a UCD não con-
seguiu a maioria absoluta no Par-
lamento, tendo que se apoiar na 
muleta parlamentar que lhes em-
prestaria o PSOE e o PCE. 

OS PACTOS DE MONCLOA

Em meados de 1977, a crise 
econômica no Estado Espanhol, 
no contexto da crise internacional, 
refletia os limites do capitalismo 
para seguir desenvolvendo as for-
ças produtivas. Milhares de em-
presas foram fechadas, deixando 
no final do ano mais de um milhão 
de desempregados, resultado da 
greve patronal de investimentos e 
do roubo da riqueza do país com a 
remessa de divisas para o exterior. 

A inflação chegou a 30%. Após 
as eleições, Suárez desvalorizou 
a peseta em 20% para estimular 
as exportações, mas essa medida, 
num contexto onde a produção es-
tava estagnada, apenas aumentou o 
preço das importações, estimulan-

do ainda mais a inflação. 
A burguesia buscava incansa-

velmente um “pacto social” para 
reduzir os custos de produção, mas 
precisava da colaboração dos diri-
gentes operários. As propostas de 
“pacto social” – chamado Pacto 
de Moncloa a ser firmado na sede 
do governo – foram: crescimento  
salarial de acordo com a inflação 
prevista pelo governo, e não da 
inflação real!, congelamento do 
gasto público e redução do deficit 
público, demissão de 5% da folha 
de pagamento se os aumentos sa-
lariais superassem os tetos acorda-
dos, e uma tímida Reforma Fiscal. 
Os dirigentes do PSOE, do PCE e 
dos CCOO apoiaram cegamente 
este pacto. A UGT inicialmente 
se opôs, refletindo a pressão das 
bases, mas finalmente cedeu e 
apoiou. 

Ocorreram inúmeras manifes-
tações e greves contra o Pacto de 
Moncloa, mas os trabalhadores 
foram abandonados à sua própria 
sorte. Os efeitos sobre o nível de 
vida da classe trabalhadora não se 
fizeram esperar. No final de 1977, 
trabalhadores perderam cerca de 
10% de poder aquisitivo. 

Este seria o primeiro de uma 
série de “pactos sociais”  que só 
serviram para preservar as taxas de 
lucro dos capitalistas, reduzir o ní-
vel de vida das massas e desmora-
lizar a classe trabalhadora, que via 
como uma transformação profunda 
na sociedade, que estava ao alcan-
ce de suas mãos, foi imperdoavel-
mente perdida pela traição de seus 
dirigentes. 

A QUESTÃO DAS
AUTONOMIAS 

O mal-estar que se respirava no 
conjunto da sociedade se expres-
sou na demanda de autonomia para 
as diferentes regiões e nacionalida-
des do Estado. 

No País Basco, as manifesta-
ções eram inúmeráveis com a par-
ticipação de centenas de milhares 
de pessoas. Em Barcelona, o Dia 
Nacional da Catalunha, a Diada de 
11 de setembro 1977, reuniu um 
milhão e meio de pessoas. 

No final, o “Estado das autono-
mias” foi mais longe o que a bur-
guesia espanhola estava disposta 
a conceder, não só no âmbito das 
competências para cada região ou 
nacionalidade, mas por sua exten-
são a todas as regiões do Estado, e 
não só às nacionalidades históricas: 
Catalunha, País Basco e Galicia. 

E nisso havia também um in-
teresse político. Ao optar pelo que 
se denominou “café para todos”, 
outorgando um regime autonômi-
co, embora menor, a outras regiões 
do Estado, a burguesia espanhola 
pretendia diluir e debilitar a pres-
são dos catalães e do nacionalismo 
basco. 

A CONSTITUIÇÃO 

A questão política esteve fo-
cada em 1978 na elaboração da 
Constituição, que haveria de regu-
lar a democracia burguesa no Esta-
do Espanhol. O PSOE, entretanto, 
em 1977, defendia só da boca para 
fora a República. Mas este último 
rasgo de “radicalismo” se diluiria 
até desaparecer, aceitando, no iní-
cio de 1978, a monarquia “consti-
tucional” de Juan Carlos. 

Os dirigentes do PSOE e do 
PCE continuamente martelavam 
que a única garantia para a “estabi-
lidade democrática” era a aprova-
ção da Constituição. Esqueceram 
rápido demais que estas liberdades 
democráticas foram conquistadas 
com o sacrifício e o sangue da clas-
se operária. A burguesia pouco se 
importava em garantir e prometer 
qualquer coisa, sempre que o seu 
domínio sobre a sociedade não fos-
se ameaçado. No entanto, preser-
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vou para si inúmeras “cláusulas de 
salvaguarda” no texto constitucio-
nal, a fim de manter mecanismos 
para  coibir e reprimir as lutas dos 
trabalhadores, por meios “constitu-
cionais e democráticos”: 

• Manutenção do Senado como 
uma ameaça de boicote per-
manente às decisões  de cara-
ter progressista do Congresso. 

• Outorga ao rei de importantes 
poderes de  exceção que, em 
dado momento, podem servir 
como ponto aglutinador de to-
das as forças reacionárias. 

• Veto ao direito de autodeter-
minação das nacionalidades. 

• Os juízes podiam suspender 
os direitos e as liberdades de 
pessoas ou partidos, se con-
siderassem que ameaçavam o 
sistema capitalista. 

• Foi reconhecida a possibilida-
de de declarar o estado de ex-
ceção, de emergência, e de sí-
tio, se a “segurança nacional” 
estivesse ameaçada, com a 
suspensão de todos os direitos 
democráticos imediatamente. 

O referendo foi aprovado em 06 

de dezembro de 1978, embora 35% 
da população tenha se abstido. O 
significado do voto favorável dos 
trabalhadores refletia sua repulsa 
ao passado da Ditadura, confiando, 
como diziam seus dirigentes, que a 
Constituição torna-se mais seguras 
as liberdades democráticas recém-
-conquistadas.

AS ELEIÇÕES
LEGISLATIVAS E

MUNICIPAIS DE 1979

Os primeiros seis meses de 
1979 iriam testemunhar a última 
grande mobilização da classe ope-
rária espanhola durante a “Transi-
ção”, aguilhoada pelo aumento do 
custo de vida e pelas  tentativas pa-
tronais de tomar a ofensiva quando 
percebeu os primeiros sinais de es-
tagnação nas lutas operárias.

Desde o início de janeiro, prati-
camente todos os setores entraram 
em luta com uma força irresistível. 
Cerca de 5,7 milhões de trabalha-
dores participaram destas greves, 
quase 60% dos assalariados do 
Estado espanhol. Os dirigentes 

operários, em vez de retomar essas 
lutas contra  o governo e os pa-
trões, aceitaram os tetos salariais 
impostos a partir de cima, ou nego-
ciavam e pactuavam sem consultar 
os trabalhadores, fazendo fracassar 
a maioria das lutas. 

Neste contexto foram realiza-
das as eleições gerais de 1 de março 
de 1979. A UCD voltou a ganhar, 
embora novamente sem maioria 
absoluta. A razão para o fracasso 
do PSOE, que obteve uma porcen-
tagem semelhante às eleições an-
teriores, decorreu da falta de uma 
firme oposição ao Governo. Seto-
res da população (principalmen-
te as camadas médias) não viram 
uma diferença fundamental entre 
uns e outros. Muitos trabalhadores 
e jovens, decepcionados em suas 
expectativas, se abstiveram. Ao 
abandonar uma alternativa de clas-
se para o problema da autonomia, 
pequenos grupos nacionalistas, de 
esquerda e de direita, entraram no 
Parlamento. Não obstante, a soma 
dos votos do PSOE e do PCE foi 
maior do que os da UCD e do CD 
(antes AP), que conseguiram mais 

O rei Juan Carlos I assinando a constituição (Foto - Archivo Las Provincias)
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deputados respaldados pelas trapa-
ceiras leis eleitorais. 

Nas eleições municipais de 3 
de abril, no entanto, o triunfo dos 
partidos operários  foi esmagador, 
e representou a primeira vitória 
eleitoral clara sobre a UCD. 

A CRISE INTERNA
NO PSOE. O ABANDONO

DO MARXISMO 

No ano de 1979 eclodiu uma 
luta aberta dentro do PSOE. Já 
desde o início de 1977, a liderança 
do PSOE havia desencadeado uma 
“caça às bruxas” contra os mili-
tantes que mais consequentemente 
defendiam as ideias marxistas no 
seio do PSOE e se opunham à polí-
tica de “pactos” e “consenso” com 
a burguesia. Isto levou na prática 
à destruição das Juventudes Socia-
listas e à dissolução de dezenas 
de agrupamentos do partido, 
com centenas de expulsões. 

Em maio de 1978, Felipe 
González declarava à imprensa 
que “já não era um marxista” 
e propôs a supressão do cará-
ter marxista do partido. Em 
maio de 1979 estava previsto o 
XXVIII Congresso do partido, 
que deveria se pronunciar sobre 
este ponto e eleger uma nova 
direção. 

Na prática, há muito tempo 
que a direção havia abandona-
do o marxismo, deslizando para 
o oportunismo e a colaboração 
de classes e, com  esta política, 
tinha contribuido para a desmo-
ralização de grande número de 
militantes e eleitores. Este am-
biente de apatia e frustração ti-
nha minguado a filiação  ao partido 
e diminuido a pressão da base so-
bre a direção, que girava cada vez 
mais para a direita. 

A oposição à direção estava a 
cargo de pessoas que, em vez de 
marxistas, se situavam no meio do 

caminho entre o marxismo e o re-
formismo, e careciam de  vontade 
e decisão suficientes para assumir 
o controle do partido quando sur-
giu a oportunidade. 

O Congresso contou com cer-
ca de mil delegados eleitos di-
retamente nos agrupamentos da 
base. Ainda que a gestão da Exe-
cutiva tenha sido aprovada  por 
68% dos delegados, a exposição 
ideológica dos “críticos” com o 
nome de “O PSOE reafirma  seu 
caráter de partido de classe, de 
massas, marxista, democráti-
co e federal” obteve 61% dos 
votos. Fazendo uma clara chan-
tagem com a militância, Felipe 
González renunciou a concorrer 
à reeleição para a direção. La-
mentavelmente, os “críticos” se 
negaram a postular-se como di-
reção alternativa e propuseram  a 

criação de um Comitê de Gestão 
que convocasse um Congresso 
Extraordinário para eleger uma 
direção de consenso para “salvar 
a unidade do partido.” Assim se 
perdeu uma oportunidade histó-
rica para levar o PSOE a girar à 

esquerda, o que teria tido conse-
quências enormes.

O Congresso Extraordinário 
foi realizado em outubro. Embora 
ocorressem manobras burocráticas 
que diminuíram radicalmente a re-
presentação direta da base, na ver-
dade os “críticos” não levaram ne-
nhuma batalha séria. Isto fez com 
que a  Executiva encabeçada por 
Felipe vencesse sem dificuldade, 
e que o PSOE renunciasse ao seu 
caráter “marxista”. Esse evento 
fortaleceu o aparato burocrático do 
partido e o fez girar mais à direita.

 
O ESTATUTO DOS
TRABALHADORES

Em setembro, o Governo apre-
sentou ao Parlamento o projeto do 
Estatuto dos Trabalhadores. Esta lei 
foi amplamente contestada pelas ba-

ses dos sindicatos, posto que sig-
nificava um passo atrás em mui-
tos aspectos, inclusive no que diz 
respeito às leis trabalhistas que 
os trabalhadores conquistaram 
ainda na época de Franco em 
questões como trabalho eventual, 
demissão, férias, aposentadoria, 
etc. Embora acontecessem gre-
ves e manifestações, os dirigen-
tes sindicais nunca se empenha-
ram em levá-las até as últimas 
consequências, generalizando a 
luta. Limitaram-se a pressionar 
para melhorar a lei, porque “não 
pretendiam derrubar o governo 
de Suárez”.

A frustração e ansiedade 
que existia em todos os cantos 
da sociedade também explo-
diu entre os jovens, com lutas 
de massa de alunos no ensino 

médio (Secundário) e, em menor 
extensão, da Universidade. Estas 
lutas terminaram com dois estu-
dantes assassinados em Madrid 
pela polícia em dezembro e o as-
sassinato, em fevereiro de 1980, 
da estudante e ativista de esquerda, 

Madri - Manifestação contra o golpe 1981
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Yolanda González, pelo fascista 
Emilio Hellin. 

Embora esta luta estudantil te-
nha coincidido com os protestos 
operários contra o Estatuto dos 
Trabalhadores, os dirigentes ope-
rários desperdiçaram a enorme for-
ça demonstrada por trabalhadores 
e estudantes, e a indignação provo-
cada pelos covardes assassinatos, 
para unificar a luta operária e estu-
dantil. Com uma mobilização am-
pla, uma greve geral como a situa-
ção exigia, os dirigentes operários 
poderiam ter derrubado o governo 
Suarez e forçado novas eleições, 
que seguramente seria vencida 
pela esquerda. 

INICIO DO REFLUXO DO
MOVIMENTO OPERÁRIO

O ano de 1979 marcou um ponto 
de inflexão na atividade social e po-
lítica das massas. Todas as energias 
da burguesia, desde a queda da di-
tadura, estavam encaminhadas para 
a utilização dos dirigentes operários 
para salvar o capitalismo espanhol 
e restaurar seu controle sobre a so-
ciedade. Os efeitos dessa política 
tiveram efeitos dramáticos. 

A nova crise econômica que 
pairava naquele ano piorou ainda 
mais a situação. O fenômeno do 
desemprego em massa, desconhe-
cido há alguns anos, surprendeu 
os trabalhadores e agiu como uma 
chibatada sobre a sua consciência. 
A inflação devorava os salários, e 
cada  luta, na maioria das vezes, 
era derrotada.

Todas essas experiências teve 
um efeito dramático sobre os tra-
balhadores e a juventude. Assim, 
centenas de milhares de trabalha-
dores, mulheres e jovens foram se 
afastando das luta política e sindi-
cal, cansados e desorientados. Os 
anos 1979-1982 foram de profun-
do refluxo nas atividades políticas 
e sindicais e das massas. Um tem-

po de “meia-reação” em todos os 
níveis sociedade. 

AS CONSPIRAÇÕES
GOLPISTAS. O 23-F

A impotência do Governo Suá-
rez no campo econômico provocou 
um crescente mal-estar na classe 
dominante. A imprensa burguesa 
começou a acusar Suárez de in-
competência, defendendo a neces-
sidade da sua substituição. 

A situação se tornou cada vez 
mais tensa em princípios de 1981. 
A exaustão e a impopularidade do 
centro cresciam a cada dia, e o iso-
lamento de Suárez na UCD e o evi-
dente desprezo a ele manifestado 
por Juan Carlos e sua camarilha, o 
levaram a apresentar sua renúncia. 

Uma pesquisa da revista ‘Cam-
bio 16’ revelava que cerca de 59% 
concordavam com a renúncia e 
26% pensavam que ele deveria ter 
renunciado antes. Nada menos de 
85% da população estava contra o 
líder da UCD no momento da sua 
renúncia! Não é grotesco e ver-
gonhoso que tentem reescrever a 
história louvando Suárez, particu-
larmente por parte de alguns diri-
gentes da esquerda, tendo ele aban-
donado a cena política desprezado 
pela maioria da população? 

Esta situação na qual, por um 
lado, a luta dos trabalhadores não 
desembocava em nenhum desenla-
ce definitivo ou estava semi-parali-
sada, e, por outro lado, a burguesia 
era incapaz de manter a ordem na 
sociedade, criava uma situação de 
anarquia e instabilidade. 

Foi neste contexto que se pro-
duziu a tentativa de golpe de Es-
tado mais sério ocorrida durante a 
Transição, o golpe de 23 de feve-
reiro de 1981. 

Enquanto se estava votan-
do na eleição de Calvo Sotelo 
como o novo primeiro-ministro, 
em substituição a Suárez, deze-

nas de guardas civis ocuparam 
o Congresso dos Deputados com 
metradoras em punho. Ao mesmo 
tempo, o General Milans del Bos-
ch colocou os tanques nas ruas 
em Valência, assumindo o con-
trole da cidade. 

Não há dúvida de que os princi-
pais líderes militares estavam cien-
tes dos preparativos para o golpe, 
incluindo o círculo mais próximo do 
Rei, na pessoa do General Armada, 
um dos planejadores do golpe, Che-
fe da Junta dos Chefes do Estado 
Maior, monarquista convicto e tutor 
de Juan Carlos em sua juventude. 

De fato, a atitude ambígua do 
rei nas primeiras horas do golpe 
alimentou a ideia de seu apoio 
aos golpistas em um setor do 
exército que estava hesitante em 
participar. É surpreendente que, 
enquanto Tejero entrou no Con-
gresso as 06:20 da tarde, Juan 
Carlos não se pronunciou publi-
camente contra o golpe até após 
a meia-noite! 

Se o golpe fracassou, não foi 
por causa das convicções democrá-
ticas de Juan Carlos, mas porque os 
setores decisivos da burguesia per-
ceberam que era prematuro, e ha-
via o risco de provocar um enfren-
tamento com a classe trabalhadora 
que poderia ser muito perigoso, e 
por isso mobilizou todas os seus 
recursos para por fim à aventura. 

As manifestações que varreram 
o país em 26 de fevereiro, convo-
cadas por todos os partidos, mas 
cujo contingente fundamental es-
tava formado por trabalhadores e 
suas famílias, foram as mais mas-
sivas até então, com mais de três 
milhões de pessoas. 

A  AGONIA DA UCD.
O GOVERNO DE
CALVO SOTELO

A eleição de Calvo Sotelo não 
serviu em nada para salvar a UCD, 
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e esta se fez desacreditar ainda 
mais rapidamente do que Suárez. 

Neste momento, a inflação era 
de 15% e continuava subindo. Os 
salários reais diminuiram conti-
nuamente por 18 meses. A peseta 
sofria outra desvalorização e o 
déficit público transbordava. O 
desemprego, pela primeira vez, 
ultrapassava os dois milhões de 
desempregados. 

A última decisão política de 
Calvo Sotelo antes de terminar o 
ano de 1981 foi a de impor a en-
trada da Espanha na OTAN,  acar-
retando os protestos da maioria da 
população, o que o deixou ainda 
mais impopular. 

A repressão policial e as cons-
pirações dos reacionários e fascis-
tas se avolumavam. O prisioneiro 
Joseba Arregui, membro do ETA, 
morreu após ser selvagemente tor-
turado pela polícia. Em maio, três 
jovens foram assassinados impu-
nemente pela Guardia Civil em 
Almeria. Em março de 1982, dois 
jovens trabalhadores diaristas fo-
ram assassinados pela Guarda  Ci-
vil em Trebujena (Cádiz). 

A atitude tranquilizadora dos 
dirigentes, recusando-se a mobi-
lizar a classe trabalhadora e a ju-
ventude diante de cada assassinato 
e tortura executada pelo aparto re-
pressivo e fascista, encorajava ain-
da mais à reação. 

Meses mais tarde, uma cen-
tena de oficiais do exército e da 
Guarda Civil publicaram um ma-
nifesto que reivindicava “com-
preensão” com os golpistas e exi-
giam a “autonomia do exército 
frente ao poder político”. A única 
resposta de Calvo Sotelo foi de-
cretar 14 dias de prisão domici-
liar para uns poucos oficiais. 

Em 23 de Maio um grupo de 
fascistas, policiais e lúmpens, in-
vadiram a sede do Banco Central 
em Barcelona tomando mais de 
cem reféns para exigir a liberdade 

dos presos relacionados ao 23-F. 
Nunca se empenharam esclarecer 
a identidade dos assaltantes, que 
ficaram em liberdade. 

As conspirações golpistas não 
acabaram com o 23-F. Em plena 
campanha eleitoral, em Outu-
bro de 1982, foi descoberta outra 
conspiração para dar um golpe de 
Estado um dia antes da eleição, 
em 27 de outubro. Obviamente, 
todas essas conspirações foram 
abortadas pela burguesia pelas 
mesmas razões que a levaram a 
abortar o 23-F: o medo de uma 
resposta revolucionária da classe 
operária que, apesar de seu reflu-
xo aparente, não esquecia os 40 
anos da ditadura franquista. 

A catástrofe eleitoral nas elei-
ções andaluzas em maio de 1982, 
nas quais o PSOE obteve uma vi-
tória esmagadora, acabou de ace-
lerar a decomposição do centro. 
Uma série de cisões à direita e à 
esquerda  na UCD obrigaram Cal-
vo Sotelo a antecipar a convocação 
das eleições. Desta forma, a UCD, 
o principal partido da burguesia es-
panhola terminou por desintegrar 
se completamente. 

AS ELEIÇÕES GERAIS DE 
OUTUBRO DE 1982.

O TRIUNFO HISTÓRICO
DO PSOE

Após cinco anos de governo, 
as massas da classe trabalhadora 
e, sobretudo, das camadas mé-
dias tiveram tempo suficiente para 
compreender o caráter fraudulen-
to do centro. Anos de profundas 
crises econômicas, em que os tra-
balhadores sofreram derrota após 
derrota na frente econômica, os 
fez voltarem-se  para a frente po-
lítica - no campo eleitoral - para 
finalmente colocar no governo 
seus dirigentes. 

Ao mesmo tempo, o PCE 
aprofundava  sua crise. Com o 

seu giro à direita  desde a que-
da da ditadura, terminava sendo 
impossível  avaliar as diferen-
ças programáticas entre o PCE 
e o PSOE. Isto fazia com que as 
massas da classe trabalhadora, 
ao votarem, o fizessem no maior 
partido. A situação de crise per-
manente do PCE levou a expul-
sões, afastamentos e cisões, che-
gando completamente debilitado 
às eleições. 

As eleições de 28 de outubro 
de 1982 constituíram uma vitória 
esmagadora para o PSOE. O total 
de 48,11% atingido, com 202 de-
putados, dos 350 eleitos, não tinha 
paralelo na história do nosso país 
em uma eleição. A direção  do 
PSOE encontrava-se nas condi-
ções mais extraordinárias para ini-
ciar o processo de  transformação 
profunda na sociedade, pela qual 
tanto ansiavam milhões de traba-
lhadores e outras camadas oprimi-
das da sociedade. Uma nova etapa 
se iniciava na história do Estado 
Espanhol, e a “transição para a de-
mocracia” foi dada como oficial-
mente concluída. 

A VINGANÇA DA HISTÓRIA

Diante da história idílica que 
nos oferecem sobre a transição 
espanhola temos que dizer que a 
realidade foi completamente dife-
rente. 

A transformação socialista da 
sociedade poderia ter se realizado 
(e de maneira relativamente pa-
cífica), não  uma mas dezenas de 
vezes, se à frente das organizações 
tradicionais da classe operária 
(PSOE, PCE, CCOO e UGT) hou-
vesse realmente uma direção mar-
xista revolucionária. 

Ainda que a desmobilização 
e despolitização provocada  nas 
massas da classe trabalhadora 
pelos resultados da Transição, e 
a  relativa estabilidade econômi-
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ca dos 26 anos que se seguiram 
até 2008, remendassem de forma 
precária os mal costurados pro-
blemas estruturais da sociedade 
espanhola, agora a crise econô-
mica sem precedentes que vi-
vemos rompeu esses remendos, 
expondo abertamente diante da 
sociedade as contradições insolú-
veis do capitalismo espanhol. 

Os velhos demônios 
da nossa história con-
temporânea voltaram 
a ser desenterrados. 
A crise expôs o atraso 
histórico da economia 
espanhola e o caráter 
particularmente reacio-
nário da burguesia, e 
também a mediocrida-
de política e intelectual 
de seus representantes 
políticos. À polariza-
ção crescente entre as 
classes sociais se soma 
a falta de prestígio da 
monarquia e o avanço 
irresistível das tendên-
cias republicanas na 
sociedade. Por fim, e 
não menos importante, 
vemos desenvolver-se 
a crise do Estado das 
Autonomias e o agrava-
mento da questão nacional com 
o fortalecimento das tendências 
centrífugas nas nacionalidades 
históricas, principalmente na Ca-
talunha. 

Mas as diferenças entre a situ-
ação atual e a de 40 anos atrás são 
notórias, e criam uma perspectiva 
hoje muito mais favorável para o 
desenvolvimento de um processo 
revolucionário mais profundo e vi-
torioso contra o sistema capitalis-
ta. A velha toupeira da história não 
trabalhou em vão.  

Nos anos 70 do século pas-
sado, os dirigentes oficiais da 
esquerda, recém saídos da ile-
galidade, abusaram de sua auto-

ridade política e moral - baseada 
em anos de atividade clandestina, 
prisão, tortura e exílio - para im-
por seus métodos de colaboração 
com o inimigo de classe a uma 
classe trabalhadora jovem e poli-
ticamente inexperiente. 

Hoje, os líderes dessas organi-
zações (especialmente do PSOE e 
dos sindicatos UGT e CCOO) estão 

amplamente desmoralizados para 
jogar o mesmo papel pernicioso de 
então. A organização que hoje ocu-
pa o espaço político que era então 
ocupado pelo PCE – a Esquerda 
Unida (EU) - girou à esquerda, e 
na sua base e grande parte de seus 
quadros ocorreu inevitavelmente 
uma revisão crítica  do papel de-
sempenhado naqueles tempos pe-
los dirigentes do PCE. Atualmente, 
a direção da  EU rechaça enfatica-
mente a Constituição de 1978 e a 
Monarquia, e participa  na frente 
da linha  de combate contra as po-
líticas de ajuste impulsionadas  pe-
los políticos do sistema PP-PSOE-
-CiU-PNV. 

Ainda mais, o extraordinário 
fermento político e o ambiente 
de revolta que a crise atual gera, 
tem  estimulado o surgimento de 
novos movimentos políticos (PO-
DEMOS, Marchas da Dignidade, 
Plataforma “Guanyem Barcelo-
na”, etc) com um caráter radical 
esquerda, e de ódio contra os ri-
cos e o poder estabelecido que, 

em que pese a sua ide-
ologia política confusa 
e inacabada, expressam 
a busca de centenas de 
milhares de pessoas por 
uma mudança radical da 
sociedade. 

Por outro lado, a 
monarquia que foi acei-
ta com relutância pela 
maioria da população 
por insistência das dire-
ções claudicantes da es-
querda, está agora am-
plamente desacreditada 
e afundada em escân-
dalos de corrupção. O 
novo rei, Filipe VI, não 
terá o crédito que a po-
pulação deu ao seu de-
crépito pai há 37 anos. 

Outro elemento fa-
vorável é o desapare-
cimento da atividade 

armada do ETA e do fenômeno 
do terrorismo individual, que de-
sempenhou por décadas um papel 
pernicioso de confundir a luta ex-
traordinária do povo basco e em 
desviar a atenção das lutas ope-
rárias e populares do resto do Es-
tado, dando argumentos à reação 
para justificar um endurecimento 
da repressão e atacar os direitos 
democráticos. 

De fato, o desaparecimento do 
ETA e de sua atividade armada, e 
sua substituição pela luta de mas-
sas, era a pré-condição fundamen-
tal para que a defesa dos direitos 
democráticos e nacionais do País 
Basco, da Catalunha e da Galicia 

Santiago Carrillo e Manuel Fraga
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- com o direito de autodetermina-
ção - pudesse encontrar um eco 
cada vez mais favorável na classe 
operária e entre os jovens do res-
to do Estado Espanhol, como está 
acontecendo. 

EM DIREÇÃO A UM
PROCESSO CONSTITUINTE 

REPUBLICANO,
SOCIALISTA E FEDERAL

A abdicação de Juan Carlos e o 
coroamento de Felipe é uma tenta-
tiva de conter a crise do regime de 
1978, afogado no mais amplo des-
crédito popular. 

Não é por acaso que a abdica-
ção de Juan Carlos ocorreu uma 
semana após as eleições europeias 
de 25 de maio, que revelaram a de-
bilidade extrema dos partidos que 
sustentam o regime, e o fortaleci-
mento das tendências de esquerda 
na sociedade, com um marcante 
caráter anti-capitalista e anti-mo-
nárquico. Tudo isto fez soar o alar-
me do antigo regime. 

A oligarquia econômica dos 
bancos e grandes empresas, e as al-
tas instituições do Estado, fracas-
saram completamente em oferecer 
um futuro para milhões de traba-
lhadores e cidadãos. Ao contrário, 
só oferecem desemprego, aumento 
da pobreza, baixos salários, traba-
lho precário, emigração, o desman-
telamento dos serviços sociais, en-
riquecimento e impunidade para os 
poderosos, e aumento da repressão 
policial e judicial contra trabalha-
dores e a juventude que lutam. É o 
momento para que o povo levan-
te a voz e tome o destino em suas 
mãos. As mobilizações extraor-
dinárias dos últimos 3 anos, nos 
deixam uma lição clara: com um 
movimento de massas, sim,  nós 
podemos. 

A corrente Luta de Classes 
apoia a abertura de um novo pro-
cesso constituinte para superar o 

estado monárquico atual, susten-
tado por um aparato burocrático 
proveniente, praticamente inalte-
rado, do regime franquista. Defen-
demos uma República baseada nas 
conquistas e direitos democráticos 
mais avançados, incluindo o direi-
to de auto-determinação das nacio-
nalidades históricas, pois a única 
união que nos interessa é a união 
voluntária dos povos que formam 
o Estado Espanhol. 

No entanto, consideramos im-
possível avançar para este modelo 
de Estado sem transformar parale-
lamente as estruturas econômicas 
do sistema capitalista, nas quais 
se sustentam e se nutrem as forças 
sociais reacionárias e repressivas 
que se opõem ao avanço, ao pro-
gresso e ao bem-estar da maioria 
da sociedade. 

A soberania popular não pode 
consistir em uma série de direitos 
políticos enumerados num papel; 
mas sim que deve completar-se 
com a propriedade coletiva, demo-
craticamente administrada, das ri-
quezas fundamentais da economia 
(a grande propriedade industrial, 
fundiária, financeira e comercial) 
e dos recursos naturais dos nossos 
territórios, para planejá-los demo-
craticamente a fim de  colocá-los 
à serviço do bem-estar geral e dar 
plena satisfação às prementes ne-
cessidades sociais. 

Portanto, devemos vincular a 
luta pela República com a expro-
priação dessas alavancas funda-
mentais e arrancá-las das 200 fa-
mílias que as detêm. 

Em suma, vinculamos a luta 
por uma República democrática e 
avançada dos povos ibéricos, fe-
derados em pé de igualdade, à luta 
pela transformação socialista da 
sociedade. A nossa alternativa se 
resume na consigna da República 
Socialista Federal. 

As eleições de 25 de maio, e o 
ambiente gerado posteriormente, 

expressaram um mandato claro: 
construir uma grande frente única. 
Os dirigentes da Esquerda Unida 
[IU], do PODEMOS, e de outros 
movimentos sociais e populares, 
devem dar um passo a  frente para 
tornar realidade essa demanda, 
tanto na luta política quanto na luta 
nas ruas. 

Que papel compete, neste con-
texto, a uma corrente marxista den-
tro da esquerda?  Um duplo papel.

Primeiro, não temos interesses 
de aparato nem burocráticos que  
nos atem a outro compromisso  
que não seja o de contribuir para 
dotar o movimento das ferramen-
tas mais eficazes para lutar contra a 
exploração e a injustiça social, por 
isso seremos os construtores mais 
consequentes e comprometidos da 
frente única da esquerda. 

Segundo, contribuir para escla-
recer  política e ideologicamente  
o movimento mediante a explica-
ção paciente. Certamente, nem as 
direções da Esquerda Unida e nem  
do PODEMOS tem um programa 
socialista acabado. Eles defendem 
um grande número de reformas 
muito progressitas absolutamente 
necessárias, mas que não podem 
ser plenamente implementadas 
sem expropriar o grande capital, 
sem dominar as grandes alavancas 
econômicas em poder dos ban-
queiros, dos grandes empresários 
e dos latifundiários, como a única 
maneira de planejar a economia 
no interesse da imensa maioria da 
sociedade. 

A Corrente Luta de Classes está 
aberta à participação qualquer tra-
balhador, jovem ou lutador - seja 
membro da Equerda Unida, do PO-
DEMOS ou sem organização - que 
estejam de acordo com nossos ob-
jetivos e propostas, e queiram lutar 
organizadamente para contribuir 
com o desenvolvimento e o êxito 
de uma Frente ampla de Esquerda. 
Juntem-se a nós!
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O QUE É O IMPERIALISMO? 

A publicação da edição me-
xicana do  Imperialismo, fase 
superior do capitalismo, de Le-
nin, não poderia acontecer em 
um momento mais oportuno. Ne-
nhum outro livro explicou me-
lhor os fenômenos do capitalismo 
centração do capital, o domínio 
dos bancos e do capital financeiro, 
o antagonismo crescente entre os 
estados nacionais e a inevitabili-
dade da guerra, produto das con-
tradições do imperialismo, foram 

confirmadas por toda a história dos 
últimos 100 anos.  

É possível argumentar que po-
dem ser encontrados certos tipos 
de imperialismo no período pré-
-capitalista e inclusive no mundo 
da antiguidade, como por exem-
plo o Império Romano. Este tinha 
como fundamento a conquista, a 
escravidão e saques de colônias 
estrangeiras. Esta forma primitiva 
de imperialismo pode ser encon-
trada inclusive no mundo moderno 
(o império czarista era, de fato, um 
exemplo disso). No entanto, o fe-

nômeno sofreu uma transformação 
fundamental sob o capitalismo. 
Lenin oferece uma definição cien-
tífica do imperialismo nos tempos 
modernos. Ele escreve:  

“Se fosse necessário dar uma 
definição o mais breve possível do 
imperialismo, deveria ser dito que 
o imperialismo é a fase monopolis-
ta do capitalismo. Esta definição 
compreenderia  o principal, pois, 
por um lado, o capital financeiro é 
o capital bancário de alguns gran-
des bancos monopolistas fundido 
com o capital das alianças mono-

Alan Woods
CMI

Introdução  ao Imperialismo, 
fase superior do capitalismo, 
de Lenin 
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polistas dos industriais, e, por ou-
tro lado, a partilha do mundo é a 
transição da política colonial, que 
se estende sem obstáculos às regi-
ões ainda não apropriadas por ne-
nhuma potência capitalista, para 
a política colonial de dominação 
monopolista dos territórios do glo-
bo inteiramente repartido.”      

Lenin explica as principais eta-
pas da história dos monopólios da 
seguinte maneira: (1) 1860-1870, o 
estágio mais elevado, o ponto cul-
minante do desenvolvimento da li-
vre concorrência; o monopólio está 
na fase embrionária pouco percep-
tível. (2) Após a crise de 1873, um 
longo período de desenvolvimento 
dos cartéis; mas seguem sendo a 
exceção. Eles ainda não são du-
radouros. Continuam sendo um 
fenômeno transitório. (3) O auge 
ao final do século XIX e a crise de 
1900-1903. Os cartéis se conver-
tem em um dos principais suportes 
da vida econômica. O capitalismo 
se transformou em imperialismo.  

Finalmente, chega à seguinte 
definição das características mais 
básicas do imperialismo nos tem-
pos modernos:  

“1) a concentração da produ-
ção e do capital  chega até um grau 
muito elevado de desenvolvimento, 
que cria os monopólios, os quais 
desempenham um papel decisivo 
na vida econômica; 2) a fusão do 
capital bancário com o industrial 
e a criação, no terreno deste “ca-
pital financeiro”, da oligarquia fi-
nanceira; 3) a exportação de capi-
tais, como um fenômeno diferente 
da exportação de mercadorias, ad-
quire importância particularmente 
grande; 4) formam-se associações 
internacionais monopolistas de 
capitalistas, que partilham o mun-
do, e 5) termina a repartição terri-
torial do mundo entre as potências 
capitalistas mais importantes. O 
imperialismo é o capitalismo na 
fase de desenvolvimento em que 

tomou corpo a dominação dos mo-
nopólios e do capital financeiro, 
em que adquiriu destacada impor-
tância a exportação de capitais, 
tendo iniciado a partilha do mun-
do entre os trustes internacionais 
e terminado a repartição da terra 
inteira entre os principais países 
capitalistas.”

CONCENTRAÇÃO
DE CAPITAL

Já nas páginas de O Manifesto 
Comunista, Marx e Engels explica-
ram que a livre concorrência inevi-
tavelmente leva ao monopólio e à 
concentração do capital em poucas 
grandes empresas. Essa previsão 
brilhante foi feita em um momento 
em que o capitalismo só havia se 
desenvolvido de forma notável na 
Inglaterra, e mesmo assim ainda 
não havia ali grandes empresas. Na 
França, até meados do século XX, 
a grande maioria das fábricas eram 
pequenas empresas que emprega-
vam poucos trabalhadores.  

Nenhum aspecto das teorias 
econômicas de Marx foi objeto  de 
ataques mais ferozes dos econo-
mistas burgueses do que sua previ-
são de que a livre empresa termina 
inevitavelmente no capitalismo 
monopolista. Durante décadas, os 
economistas negaram esta afirma-
ção, argumentando que a principal 
tendência do capitalismo moderno 
era promover o desenvolvimento 
de pequenas e médias empresas 
(“o pequeno é belo”). Mas todo o  
curso da evolução econômica dos 
últimos 150 anos tem mostrado 
exatamente o contrário.  

Embora este processo não te-
nha culminado durante a vida 
de Marx, Lenin se encontrou em 
condições de analisá-lo detalha-
damente, utilizando-se da grande 
quantidade de estatísticas disponí-
vel. Em O Imperialismo descreve 
o processo através do qual o capi-

talismo se converte em capitalismo 
monopolista. Em seu livro, Lenin 
proporciona uma lista exaustiva de 
estatísticas que indicam o domínio 
da economia mundial por um pe-
queno número de grandes bancos e 
trustes. Nas últimas décadas, esse 
processo de concentração de capi-
tal atingiu níveis muito maiores.  

A lista da Forbes Global 2000 
é uma classificação das maiores 
empresas do mundo com ações 
na bolsa de valores. Juntas, essas 
2000 empresas empregam 87 mi-
lhões de pessoas, possuem US$ 
159 trilhões  em ativos e geraram 
US$38 trilhões  em receitas anuais, 
ou cerca de 51% do PIB mundial. 
Como um reflexo da globalização 
do mundo e da crescente influência 
dos mercados ditos “emergentes”, 
o tamanho dos componentes da 
Forbes Global 2000 tem crescido. 
Em 2004, as empresas procediam 
de 51 mercados, mas em 2013 já 
eram 63 mercados.  

O Japão, com 251 membros, 
era o segundo país com maior pre-
sença na lista, e a China Continen-
tal (136 membros) emergia como o 
terceiro maior país quanto ao nú-
mero de membros. É significativo 
que, pela primeira vez na história, 
duas empresas chinesas se encon-
trem agora na parte superior da lis-
ta da Forbes Global 2000. O Banco 
Industrial e Comercial controlado 
pelo Governo da China (ICBC, 
sua sigla em inglês) arrebatou da 
Exxon Mobil a posição de maior 
companhia do mundo este ano, en-
quanto outro banco chinês, China 
Construction Bank, subiu 11 pon-
tos para atingir a segunda posição. 

A nível regional, a Ásia-Pacífi-
co (715 membros no total) teve o 
maior número de empresas na lista, 
seguida da Europa, Oriente Médio 
e África (606), os EUA (543) e as 
Americas [exceto os EUA] (143). 
A Ásia-Pacífico, a maior região, 
encabeça todas as regiões quanto 
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ao crescimento de vendas (até 8%) 
e também sobre o crescimento  de 
ativos (15%). Por outro lado, os 
EUA encabeçou o crescimento 
dos lucros (até 4%), totalizando 
US$876 bilhões em lucros e em 
crescimento do valor de merca-
do (11%), com um valor total de 
US$14.8 trilhões, enquanto que a 
região da Europa, Oriente Médio 
e África gerou a maior quantidade 
de vendas, um montante de US$ 
13,3 trilhões, e conta com a maior 
quantidade de ativos, com US$ 64 
trilhões.  

Embora o ranking das empresas 
de outros países tenha aumentado 
(especialmente a China), as empre-
sas americanas [EUA] continuam a 
dominar a lista. Apesar de ter 208 
membros menos do que em 2004, 
quando foi publicada pela primei-
ra vez a lista Forbes Global 2000, 
o total de 543 empresas america-
nas na lista de 2013 marcou sua 
posição mais elevada desde 2009. 
Assim, o imperialismo dos EUA 
continua sendo a força dominante 
no planeta. 

 
O PODER DO

CAPITAL FINANCEIRO

Lenin também explica que, na 
fase do capitalismo monopolista 
imperialista, toda a economia  está 
sob o controle dos bancos e do ca-
pital financeiro. Citando o econo-
mista Jeidels, escreve: 

“’As relações entre as empre-
sas industriais, com o seu novo 
conteúdo, as suas novas formas e 
os seus novos órgãos, quer dizer, 
os grandes bancos organizados de 
um modo ao mesmo tempo centra-
lizado e descentralizado, não se 
formam, como fenômeno carac-
terístico da economia nacional, 
antes do último decênio do sécu-
lo XIX: em certo sentido, pode-se 
mesmo tomar como ponto de par-
tida o ano de 1897, com as suas 

grandes ‘fusões’ de empresas que 
implantaram pela primeira vez a 
nova forma de organização des-
centralizada em razão da política 
industrial dos bancos. Este ponto 
de partida talvez possa remontar 
a um período ainda mais recente, 
pois só a crise de 1900 acelerou 
em proporções gigantescas o pro-
cesso de concentração tanto da 
indústria como do setor bancário, 
consolidou este processo, conver-
teu pela primeira vez as relações 
com a indústria num verdadeiro 
monopólio dos grandes bancos e 
deu a essas relações um caráter 
incomparavelmente mais rígido e 
mais intenso’.  

“Desse modo, portanto, o sécu-
lo XX assinala o ponto de virada 
do velho capitalismo para o novo, 
da dominação do capital em geral 
para a dominação do capital fi-
nanceiro”. 

Como estas palavras são surpre-
endentemente relevantes a respeito 
da situação atual! Hoje, cem anos 
depois de Lenin escrever O Impe-
rialismo, a dominação dos bancos 

e do capital financeiro é cem vezes 
maior do que quando ele escreveu 
estas linhas. O domínio dos gran-
des bancos e seu caráter parasitário 
e explorador foram revelados ao 
mundo pela crise de 2008 e pelos 
resgates escandalosos, que impli-
caram em trilhões de dólares de di-
nheiro dos contribuintes entregues 
aos bancos por seus respectivos 
governos. Este escandaloso subsí-
dio para os ricos à custa dos pobres 
é o mais claro exemplo da fusão 
das grandes corporações e bancos 
com o Estado, que se encontra no 
coração da definição de Lenin so-
bre o imperialismo.

“É próprio do capitalismo em 
geral separar a propriedade do 
capital da sua aplicação à produ-
ção, separar o capital monetário 
do industrial ou produtivo; sepa-
rar o rentista, que vive apenas dos 
rendimentos provenientes do capi-
tal monetário, do empresário e de 
todas as pessoas que participam 
diretamente na gestão do capital. 
O imperialismo, ou domínio do 
capital financeiro, é o capitalismo 

Invasão do Iraque
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no seu grau superior, em que essa 
separação adquire proporções 
imensas. O predomínio do capital 
financeiro sobre todas as demais 
formas de capital implica no pre-
domínio do rentista e da oligarquia 
financeira, a situação destacada 
de uns poucos Estados, dotados da 
‘potência’ financeira, em relação a 
todos os demais.” 

Isto é o que escreveu Lenin 
em O Imperialismo. Qual é a si-
tuação hoje? Na lista da Forbes 
Global 2000 das maiores empre-
sas, os bancos e outras instituições 
financeiras constituiram o maior 
número de empresas (469 mem-
bros); situando-se, em seguida, as 
três maiores indústrias por número 
de membros: petróleo e gás (124), 
materiais (122) e seguros (109). 

Dizem que a economia global 
está se contraindo, mas os bancos, 
que são os verdadeiros senhores 
da economia mundial, certamente 
não estão em contração. A crise fi-
nanceira de 2008, que começou no 
setor bancário, tem freado a cres-
cente riqueza e o poder dos maio-
res bancos do mundo, que ago-
ra possuem ativos combinados 
de cerca de US$25.5 trilhões. 
Cinco anos depois de ser res-
gatado pelo governo federal, o 
sistema bancário dos Estados 
Unidos está gerando lucros re-
cordes. Só no ano passado o J.P. 
Morgan, o maior banco do país, 
ganhou US$ 24.4 bilhões em 
lucro líquido. No entanto, 77% 
deste lucro líquido do J. P. Mor-
gan (e de outros bancos) vem 
de subsídios do governo.  

Este fato desmascara com-
pletamente o mito da “livre 
concorrência” e da “economia 
de livre mercado”. Os grandes 
bancos estão intimamente en-
trelaçados com o Estado e não 
sobreviveriam um dia sem inje-
ções massivas de dinheiro pú-
blico. Foram entregues aos ban-

queiros grandes somas de dinheiro 
que foram roubadas dos bolsos dos 
contribuintes, o dinheiro que não 
foi usado para expandir a produção 
e gerar empregos, mas para enri-
quecer e especular na bolsa à custa 
do dinheiro público.  

Neste estranho mundo de Alice 
no País das Maravilhas, os pobres  
subsidiam os ricos. Trata-se de 
um caso de Robin Hood às aves-
sas. Nada ilustra melhor a natureza 
decadente e parasitária do capi-
talismo moderno que o domínio 
total do capital financeiro. É um 
argumento irrefutável a favor da 
expropriação dos grandes bancos e 
monopólios e para a reorganização 
da sociedade sobre a base de uma 
economia socialista planificada. 

DESIGUALDADE 

Assim como os economistas 
burgueses negavam obstinadamen-
te a concentração do capital, os 
sociólogos burgueses, pela mesma 
razão, trataram de negar o processo 
paralelo de polarização de classes 

na sociedade, que Marx tinha pre-
visto. Numa famosa passagem no 
primeiro volume de O Capital es-
creveu: “A acumulação de riqueza 
num polo é, portanto, ao mesmo 
tempo, acumulação de miséria, 
agonia, escravidão, esgotamento, 
ignorância, brutalidade, degra-
dação mental, no polo oposto, ou 
seja, do lado da classe que produz 
seu próprio produto na forma de 
capital”.  

Com que indignação protes-
taram os sociólogos burgueses 
contra estas afirmaçôes! Como ri-
dicularizam e zombaram da ideia 
de que o capitalismo leva à cres-
cente polarização entre ricos e 
pobres! Eles escreveram volumes 
e mais volumes tentando demons-
trar através de estatísticas que, de 
fato, a classe operária tinha desa-
parecido, que agora todos éramos 
da “classe média”, que a economia 
de mercado livre não empobrece as 
massas, e sim que as enriquece e 
que é muito bom para a sociedade 
que os ricos  fiquem cada vez  mais 
ricos, porque em algum momento 

a sua riqueza “filtrará” para os 
pobres, tornando a pobreza uma 
coisa do passado. Portanto, to-
dos estariam melhor no melhor 
dos mundos capitalistas. 

Belas teorias que sustentam 
os economistas e sociólogos 
burgueses! Mas os fatos dizem 
outra coisa e os fatos, como se 
diz, são obstinados. O livro, 
recentemente publicado pelo 
economista francês Thomas Pi-
ketty, com o título “O capital 
no século XXI” , causou muita 
controvérsia. Embora o autor 
não seja um marxista (ele dis-
se que nunca leu O Capital), e 
suas “soluções” para problema 
da desigualdade não vão além 
de receitas keynesianas mais tí-
midas, Piketty tem sido alvo de 
ataques furiosos. Seu “crime” 
foi observar que a taxa de ren-

Lenin com delegados no Congresso do Comintern 
(Foto - Viktor Bulla)
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dimento do capital nas economias 
capitalistas tende a ser maior do 
que a taxa de crescimento, resul-
tando em uma concentração de ri-
queza e uma crescente desigualda-
de, algo que não pode ser negado.

 
A concentração do capital sig-

nifica uma imensa acumulação de 
riqueza e poder nas mãos de um 
pequeno número de indivíduos 
obscenamente ricos e um número 
cada vez maior de pessoas que tem 
sua existência reduzida a lutar para 
sobreviver com fome ou semi-ina-
nição. Em uma população mundial 
de 7 bilhões, um insignificante 
punhado (2.170 pessoas) entra na 
categoria de extrema riqueza. En-
tre eles está um cidadão mexicano, 
Carlos Slim. Com um patrimônio 
líquido médio de 1,79 bilhões de 
libras esterlinas cada um, seus ati-
vos totais alcançam US$6,55 tri-
lhões, maior do que o PIB da Grã-
-Bretanha. Dois terços de todos os 
multimilionários tem uma “fortuna 
produzida por seu próprio esfor-
ço”, enquanto um quinto herdou 
seu dinheiro.  

A Instituição Beneficente 
Oxfam revelou recentemente que 
as 85 pessoas mais ricas tem tan-
ta riqueza quanto os 3,5 bilhões 
de pessoas mais pobres, um fato 
verdadeiramente escandaloso para 
qualquer um com um pouco de 
compreensão. Assim, as previsões 
de Marx sobre a concentração do 
capital e a “acumulação de riqueza 
num polo, e a acumulação de mi-
séria, agonia, escravidão, esgota-
mento, ignorância, brutalidade, de-
gradação mental, no polo oposto”, 
foram confirmadas com precisão 
de laboratório. 

A riqueza material engendra o 
poder. Nunca na história tanto po-
der foi concentrado em tão poucas 
mãos. As formas democráticas se 
tornam uma casca vazia, enquan-
to o verdadeiro poder é exercido 

por pequenas elites de banqueiros 
e capitalistas que controlam e ma-
nipulam os governos em função de 
seus interesses. Os governos e as 
grandes empresas cada vez mais se 
fundem em um domínio oligárqui-
co disfarçado com a aparência for-
mal de um governo parlamentar. 
Nos EUA mais de 80% dos con-
gressistas são milionários, e para 
alguém ser presidente tem que ser 
milionário ou ao menos ter o res-
paldo financeiro de vários multimi-
lionários.  

Nos países formalmente demo-
cráticos, como a Grã-Bretanha, o 
poder passou do parlamento para o 
Conselho de Ministros e do Con-
selho de Ministros para uma pe-
quena camarilha de burocratas não 
eleitos, assessores e experts em 
relações públicas ao redor do pri-
meiro-ministro. A “imprensa livre” 
está sob controle de um punhado 
de proprietários super-ricos, como 
Murdoch. A democracia se con-
verte cada vez mais em uma pala-
vra sem sentido. Em países como 
o México, onde os políticos são 
comprados e vendidos do mesmo 
modo que um saco de farinha, e a 
fraude eleitoral se tornou uma arte, 
a natureza fraudulenta da democra-
cia burguesa é, como seria de es-
perar, óbvia para todos. Em todas 
as partes do mundo, os ricos man-
dam e os pobres estão condenados 
a baixar suas cabeças submissos ao 
jugo do capital. 

MUDOU A NATUREZA
DO CAPITALISMO?

Na época de Lenin, o imperia-
lismo se manifestou no domínio 
direto das colônias pertencentes 
às potências imperialistas. O Im-
perialismo britânico possuía qua-
se a metade do globo. Saqueou 
as riquezas da África, do Oriente 
Médio e do subcontinente indiano 
e, além disso,  possuía uma forte 

presença em muitos países latino 
americanos. Os imperialistas ale-
mães provocaram a Primeira Guer-
ra Mundial com a finalidade de 
romper o monopólio mundial do 
imperialismo britânico e assegurar 
uma nova redistribuição do poder 
global. Todos as potências partici-
param entusiasticamente nesta luta 
para repartir o mundo e apoderar-
-se das possessões coloniais.  

Inclusive a Rússia czarista parti-
cipou do conflito, apesar do fato de 
que era um país semifeudal e  eco-
nomicamente atrasado. A Rússia 
czarista nunca exportou um único 
tostão de capital. Seu imperialismo 
se parecia mais ao de estilo tradi-
cional: baseava-se na anexação de 
territórios estrangeiros (Polônia é o 
exemplo óbvio) e na expansão ter-
ritorial (a conquista do Cáucaso e 
da Ásia Central). A Rússia czaris-
ta, para usar a frase de Lenin, era 
uma verdadeira prisão das nações 
que foram conquistadas, escravi-
zadas e saqueadas. Mas a própria 
Rússia dependia economicamente 
da França e de outros estados im-
perialistas. Seu atraso econômico 
e a dependência do capital estran-
geiro não impediram que Lenin a 
colocasse entre as cinco principais 
potências imperialistas.  

Esta situação mudou drastica-
mente depois de 1945. A Revolu-
ção de Outubro derrubou o cza-
rismo e deu um forte impulso aos 
movimentos de libertação nacional 
dos povos coloniais oprimidos. A 
Segunda Guerra Mundial abalou o 
poder dos antigos estados imperia-
listas. A Grã-Bretanha e a França 
saíram debilitadas pela  guerra, en-
quanto os EUA e a União Soviética 
tornaram-se as potências dominan-
tes. O crescimento das revoluções 
coloniais foi um dos maiores acon-
tecimentos da história da humani-
dade.  

Centenas de milhões de se-
res humanos na África, Ásia e no 
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Oriente Médio, que haviam sido 
condenados ao papel de escravos 
coloniais, se levantaram contra 
seus amos. A magnífica revolução 
chinesa e a libertação nacional da 
Índia, Indonésia e outros países 
marcaram uma mudança histórica. 
No entanto, a conquista da liberta-
ção nacional,  que foi um grande 
passo adiante, não resolveu os pro-
blemas das massas exploradas. Ao 
contrário, em muitos sentidos eles 
se agravaram. 

Hoje, quase sete décadas após a 
Segunda Guerra Mundial, a domi-
nação do imperialismo nos países 
ex-coloniais é ainda maior do que 
foi no passado. A única diferença é 
que em vez do controle burocrático 
militar direto, o imperialismo exer-
ce sua dominação indireta através 
dos mecanismos do comércio 
mundial, o intercâmbio desigual, a 
“ajuda” externa, os juros dos em-
préstimos, etc. Os antigos países 
coloniais continuam escravizados 
pelo imperialismo, ainda que seus 
grilhões sejam invisíveis agora.  

A globalização é uma palavra 
que esconde a realidade da pilha-
gem sistemática dos países ex-co-
loniais. Estes últimas se veem obri-
gados a abrir seus mercados para 
uma avalanche de produtos estran-
geiros que arruínam as indústrias 
locais, paralisam suas economias 
e sufocam suas riquezas. Empre-
sas multinacionais gigantes abrem 
fábricas em Bangladesh, Indonésia 
e Vietnã (onde os trabalhadores 
são submetidos à exploração mais 
brutal em condições de escravidão 
com salários de fome para produ-
zir calças jeans e tênis Nike), para 
incrementar a mais-valia extraída 
por essas sanguessugas. Desastres 
como Bhopal e, mais recentemen-
te, no setor têxtil, o incêndio de 
uma fábrica de Karachi no Paquis-
tão ou o desmoronamento de um 
edifício em Bangladesch, devas-
taram comunidades inteiras. Os 

patrões das empresas ocidentais 
choram lágrimas de crocodilo en-
quanto continuam enchendo seus 
cofres com produtos do sangue, 
suor e lágrimas de milhões de es-
cravos coloniais.  

Os países em desenvolvimento 
são esmagados sob o peso das polí-
ticas comerciais e do endividamen-
to com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o Banco Mundial 
e a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). O mundo em de-
senvolvimento agora gasta US$1,3 
em pagamento da dívida por cada 
US$1 que recebe de empréstimos. 
A Nigéria pediu emprestado cerca 
de US$5 bilhões e pagou cerca de 
US$16 bilhões, mas ainda deve 
US$28 bilhões.

O peso da dívida deixa os países 
mais pobres mundo sem nada para 
gastar em necessidades básicas 
como saúde, educação e infraes-
trutura. Para dar apenas um exem-
plo, em 1997 Zâmbia gastou 40% 
do seu orçamento total para pagar 
a dívida externa, e apenas 7% para 
serviços básicos, tais como vaci-
nas para crianças. A situação no 
Paquistão é ainda pior, mas todos 
os países em desenvolvimento são 
explorados, espoliados e oprimi-
dos pelo imperialismo.  

A história conhece muitas for-
mas diferentes de escravidão, e a 
escravidão econômica é a forma 
moderna da escravidão. Não é tão 
óbvio quanto o cativeiro e, no en-
tanto, continua sendo escravidão, 
mediante a qual nações inteiras são 
subjugadas e saqueadas. A cada 
dia do ano de  1999 foram trans-
feridos US$128 milhões dos países 
mais pobres aos  mais ricos para o 
pagamento da dívida. Desta quan-
tidade, US$ 53 milhões provinham 
da Ásia Oriental e Pacífico, US$38 
milhões do sul da Ásia e US$23 
milhões da África. As vidas de 
bilhões de pessoas são esmagadas 
pela servidão da dívida coletiva. A 

Bíblia nos diz que os antigos cana-
neus costumavam sacrificar crian-
ças a Moloch. Mas como resultado 
da escravidão da dívida, sete mi-
lhões de crianças são sacrificadas 
no altar do capital, o que reduz o 
velho Moloch à insignificância. 

Se em 1997 a dívida tivesse 
sido cancelada para os vinte países 
mais pobres, o dinheiro liberado 
para os cuidados básicos de saúde 
poderia ter salvado a vida de cerca 
de 21 milhões de crianças até 2000, 
o equivalente a 19.000 crianças por 
dia. De acordo com a campanha 
Jubileu 2000, 52 países da Áfri-
ca Subsaariana, América Latina e 
Ásia, com um total de um bilhão 
de pessoas, estão afundando sob 
o peso de uma dívida de US$371 
bilhões. Isso é menos do que o 
valor líquido total da fortuna dos 
21 indivíduos mais ricos do mun-
do. Desta maneira, o imperialismo 
ainda suga o sangue de bilhões de 
pobres do antigo mundo colonial. 

Desde o início da sua história, 
o México aprendeu o que era viver 
ao lado de um grande e faminto 
predador imperialista. Lembremos 
as celebres palavras de Porfirio 
Díaz: “Pobre México: tão longe 
de Deus e tão perto dos Estados 
Unidos”. Embora o México seja 
formalmente independente há qua-
se dois séculos, a natureza fictícia 
dessa independência foi revelada 
claramente nas últimas décadas, 
com a assinatura do Tratado de Li-
vre Comércio, com o seu Grande 
Irmão do outro lado do Rio Gran-
de. Isto teve um efeito devastador 
sobre a indústria e a agricultura 
mexicana, enquanto que a abertura 
de empresas maquiadoras de pro-
priedade americana nas zonas de 
fronteira oferece uma quantidade 
enorme de mão de obra barata para 
os patrões ianques.

Instalado a princípio nas cida-
des fronteiriças de Tijuana, Ciu-
dad Juárez, Matamoros, Mexicali 
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e Nogales, essas montadoras que 
trabalham para o mercado ame-
ricano se estenderam por todo o 
território do México. Aqui vemos 
exatamente como funciona o impe-
rialismo moderno. Por que se dar 
ao trabalho e a despesa de manter 
um domínio burocrático-militar 
direto quando se pode dominar 
um país de forma muito eficaz por 
meios econômicos, deixando o de-
sagradável assunto da repressão a 
um governo “amigo” (quer dizer, 
subordinado)?  

Esta modo neocolonialista de 
exploração não é menos predador 
que o saque à luz do dia das colô-
nias levado à cabo no passado na 
base de um regime militar direto. 
Em geral, as mesmas antigas colô-
nias na África, Ásia e Caribe estão 
sendo sangradas  pelas mesmas 
velhas sanguessugas. A única dife-
rença é que este roubo é realizado 
com toda legalidade, através do 
mecanismo do comércio mundial, 
mediante o qual os países capitalis-
tas avançados da Europa exercem 
uma dominação conjunta das ex-
-colônias, e deste modo economi-
zam os custos de um governo dire-

to, sem deixar de extrair enormes 
excedentes trocando mais trabalho 
por menos. 

O IMPERIALISMO
E A GUERRA

A divisão do mundo entre as 
potências imperialistas rivais, a 
qual Lenin referiu-se, foi concluí-
da no final do século XIX. Depois 
disso, colocou-se a questão da re-
divisão do mundo, uma questão 
que só podia ser resolvida através 

de um meio: a guerra.  
Durante os últimos cem anos 

houve duas guerras mundiais, a se-
gunda das quais causou a morte de 
55 milhões de pessoas e quase a ex-
tinção da civilização humana. Esta 
é a demonstração mais eloquente 
de que o sistema capitalista já não 
desempenha um papel progressista 
e se converteu em um monstruoso 
obstáculo para o progresso huma-
no. O enorme desenvolvimento 
das forças produtivas dos meios de 
produção se encontra em conflito 
com duas barreiras fundamentais: 
a propriedade privada dos meios 
de produção e o Estado nacional. 

Esta é a principal causa das guerras 
no período histórico atual.  

A eclosão periódica das guer-
ras, que de modo geral se apre-
senta como um surto inexplicável 
de loucura coletiva, é na realidade 
uma expressão das tensões que sur-
gem na sociedade de classes, que 
podem chegar a um ponto crítico 
quando as contradições só podem 
ser resolvidas por meios violentos. 
Muito antes de Lenin, Clausewitz 
explicou que a guerra é a continu-
ação da política por outros meios.  

No Manifesto Comunista, 
Marx e Engels demonstraram 
que o capitalismo, que surge 
pela primeira vez na forma do 
Estado-nação, inevitavelmente 
cria um mercado mundial. O 
esmagador domínio do merca-
do mundial é , de fato, a carac-
terística mais decisiva do tem-
po em que vivemos. Nenhum 
país, não importa quão grande e 
poderoso seja, pode escapar da 
atração  do mercado mundial. 
O total fracasso do socialis-
mo num só país na Rússia e na 
China é prova suficiente dessa 
afirmação. Também é o fato de 
que as grandes guerras do sécu-
lo XX foram travadas em escala 
mundial e foram guerras de do-
minação mundial.  
O Capitalismo e o Estado na-

cional, que em seu momento foram 
uma fonte de enorme progresso, 
converteram-se em um obstáculo 
colossal e um impedimento para 
o desenvolvimento harmonioso 
da produção. Essa contradição se 
refletiu nas guerras mundiais de 
1914-1918 e 1939-1945 e na cri-
se do período entre as guerras. Na 
Primeira Guerra Mundial, os im-
perialistas britânicos estavam lu-
tando uma “guerra defensiva”, ou 
seja, uma guerra para defender a 
sua posição privilegiada como os 
ladrões imperialistas mais impor-
tantes do mundo, na posse de mi-
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lhões de indianos e africanos em 
regime de escravidão colonial. Os 
mesmos cálculos cínicos podem 
observar-se no caso de cada uma 
das nações beligerantes, desde a 
maior até a menor. 

O desenvolvimento do comér-
cio mundial no período posterior à 
Segunda Guerra Mundial permitiu 
ao sistema capitalista superar esta 
contradição, ao menos parcialmen-
te e por um período limitado. Um 
papel importante na recuperação 
econômica foi o desenvolvimento 
do comércio mundial e a intensifi-
cação da divisão internacional do 
trabalho. Isso culminou no que se 
chamou  de globalização. Os ex-
-marxistas como Eric Hobsbawm 
acreditaram que a globalização 
poria fim ao conflito nacional. O 
revisionista Karl Kautsky disse 
exatamente o mesmo há cem anos. 

A Primeira Guerra Mundial de-
monstrou a falsidade dessa teoria. 
O estado em que se encontra o nos-
so mundo no ano de 2014 mostra a 
estupidez do neo-revisionismo de 
Hobsbawm. Longe de eliminar as 
contradições nacionais, estas têm 
se agravado enormemente. Ape-
sar de todo o debate sobre o livre 
comércio e a liberalização, há uma 
luta feroz pelos mercados entre as 
principais nações capitalistas.  

Há uma tendência clara para 
dividir o mundo em blocos comer-
ciais, dominados respectivamente 
por EUA, Japão e Alemanha. Cada 
um tenta zelosamente de proteger 
seus próprios mercados e esferas 
de influência, ao mesmo tempo em 
que exige maior acesso aos merca-
dos de seus rivais. As tensões en-
tre os Estados Unidos e China no 
Pacífico estão aumentando inces-
santemente. Nas primeiras décadas 
do século XXI milhares de pessoas 
continuam sendo sacrificadas dia-
riamente pelas guerras. Ao menos 
cinco milhões de pessoas morre-
ram somente no Congo. Quão pro-

funda foi a análise de Lenin, cuja 
obra clássica – O Imperialismo, 
fase superior do capitalismo – é 
tão atual e relevante agora como 
no dia em que foi escrita.  

A União Europeia foi criada 
como a intenção de superar esta 
limitação. Os mercados nacionais 
separados da Grã-Bretanha, Fran-
ça, Alemanha e outros países eram 
demasiadamente pequenos para os 
monopólios gigantes. Os grandes 
monopólios estavam ansiosos para 
contar com um mercado regional 
sem restrições de centenas de mi-
lhões de pessoas e, mais ainda, com 
um mercado mundial. Sobre as ba-
ses da recuperação econômica, os 
capitalistas europeus tiveram um 
grande êxito no estabelecimento 
desta união aduaneira glorificada, 
na qual foram abolidas as tarifas 
entre os países do Mercado Co-
mum e foi estabelecida uma tarifa 
comum com o resto do mundo que 
serviu para desenvolver e estimu-
lar o comércio mundial. Mas agora 
todos esses avanços estão se con-
vertendo em seu contrário.  

A formação de blocos comer-
ciais a nível regional e os acordos 
comerciais bilaterais, longe de se-
rem exemplos de livre comércio, 
são uma ameaça potencial para a 
globalização. Longe de ser um pas-
so na direção do livre comércio, a 
UE é um bloco comercial regional 
dirigido, por um lado, contra os 
EUA e o Japão e, por outro lado, 
é uma aliança de potências impe-
rialistas que se dedica à exploração 
coletiva do Terceiro Mundo. 

A União Europeia sempre foi 
uma união a favor dos interesses 
dos banqueiros e capitalistas. Os 
Marxistas são internacionalistas. 
Somos a favor de uma Europa 
unificada, mas isto não se pode 
alcançar sobre a base do capitalis-
mo. Superamos a divisão nacional 
na Europa? Não. O euro piorou as 
coisas, como o povo da Grécia o 

sabe muito bem. A ideia de uma 
moeda comum faria sentido se es-
tivéssemos falando de uma Europa 
socialista. No socialismo se esta-
beleceria um  plano de produção 
comum, mas isso seria sobre a base 
de uma união democrática volun-
tária, sobre a base da igualdade, e 
não uma união que está dominada 
pelos banqueiros e por um país, a 
Alemanha. 

PORQUE NÃO HOUVE 
OUTRA GUERRA MUNDIAL 
NOS ÚLTIMOS TEMPOS?

Hoje em dia, as contradições do 
capitalismo voltaram a emergir de 
maneira explosiva em escala mun-
dial. Um longo período de expan-
são capitalista - que tem algumas 
semelhanças notáveis com o perío-
do que precedeu à Primeira Guerra 
Mundial - chegou a um final dra-
mático em 2008. Agora estamos no 
meio da crise econômica mais gra-
ve de toda a história dos 200 anos 
de capitalismo.  

Contrariamente às teorias dos 
economistas burgueses, a globali-
zação não aboliu as contradições 
fundamentais do capitalismo. Só 
as reproduziu em uma escala muito 
maior do que anteriormente: a glo-
balização agora se manifesta como 
uma crise global do capitalismo. A 
causa fundamental da crise está na 
rebelião das forças produtivas con-
tra os dois principais obstáculos 
que impedem o progresso humano: 
a propriedade privada dos meios 
de produção e o Estado nacional. 

As tensões atualmente existen-
tes entre os Estados Unidos, Japão e 
Europa, em outro período já teriam 
levado à guerra. No entanto, com a 
existência de armas nucleares, bem 
como a variedade de horrores dos 
meios de destruição - armas quími-
cas e bacteriológicas - uma guerra 
sem quartel entre as grandes potên-
cias significaria a aniquilação mútua, 
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ou ao menos um preço tão terrível a 
pagar pelos danos, que converteria 
a guerra em uma alternativa pouco 
atraente, exceto para algum general 
ignorante e sem juízo.  

Há diferenças importantes entre 
a situação atual e a que existia na 
época de Lenin. Em duas ocasiões 
os imperialistas trataram de resol-
ver suas contradições por meio da 
guerra: em 1914 e em 1939. Por-
que isso não pode acontecer de 
novo? As contradições entre 
os imperialistas são agora tão 
fortes, que no passado já os te-
ria levado à guerra. A pergunta 
que devemos fazer é: por que o 
mundo não está em guerra, uma 
vez mais? A resposta está na 
mudança da correlação de for-
ças em escala mundial.  

O fato é que os velhos es-
tados pigmeus da Europa há 
muito que deixaram de desem-
penhar um papel independente 
no mundo. É por isso que a bur-
guesia europeia se viu obrigada 
a formar a União Europeia, em 
um esforço para competir com 
os EUA, Rússia e agora tam-
bém a China, em escala mun-
dial. Mas uma guerra entre a 
Europa e qualquer um dos estados 
anteriormente mencionados está 
completamente descartada. Entre 
outras coisas, a Europa carece de 
um exército, marinha e força aérea. 
Os exércitos que existem são man-
tidos, zelosamente, sob o controle 
das diferentes classes dominantes, 
que, por trás da fachada da “unida-
de” da Europa, estão lutando como 
gatos dentro de um saco para de-
fender seus “interesses nacionais”. 

Nas condições atuais, a pers-
pectiva que se abre agora não é a 
de uma guerra entre os Estados eu-
ropeus, mas sim a de uma guerra 
de classes em todos os países da 
Europa. A introdução do euro agu-
dizou as contradições nacionais. 
No passado, quando os países do 

Sul da Europa tinham problemas 
econômicos, podiam desvalorizar 
sua moeda. Hoje não eles têm essa 
opção. Em lugar disso são forçados 
a recorrer a uma “desvalorização 
interna”, que significa um ataque 
ao nível de vida. Isto não está ocor-
rendo apenas na Grécia, mas em 
toda a Europa e em todo o mundo. 

O desejo do imperialismo ale-
mão de estabelecer-se como a po-
tência dominante na Europa foi a 

principal causa da Primeira Guerra 
Mundial. Hoje em dia a Alemanha 
não precisou recorrer a estes méto-
dos, já que conquistou o que queria 
por meios econômicos. Não teria 
nenhum sentido que a Alemanha 
invadisse a Bélgica ou anexasse a 
Alsácia-Lorena, pela simples ra-
zão de que a Alemanha já controla 
a Europa em seu conjunto através 
de seu poderio econômico. Todas 
as decisões importantes são toma-
das por Angela Merkel e pelo Bun-
desbank, sem disparar um único 
tiro. Talvez a França pudesse ini-
ciar uma guerra de independência 
nacional da Alemanha? É suficien-
te levantar a questão para ver de 
imediato o absurdo disso.  

A burguesia, neste momento, 

está atacando todas as conquistas  
que a classe trabalhadora alcançou 
nos últimos cinquenta anos. Que-
rem nos fazer retroceder à Idade da 
Pedra. Dando uma olhada no que 
está acontecendo em todo mun-
do, desde a Europa ao Brasil e da 
África à Tailândia, só se encontra 
instabilidade em todas as  partes. 
Portanto, não é uma crise na Euro-
pa, mas sim uma crise do capitalis-
mo a nível mundial. A perspectiva 

para o período em que estamos 
entrando não é a de uma guerra 
mundial, mas de um aumen-
to sem precedentes da luta de 
classes.

De um ponto de vista mi-
litar, nenhum país pode opor 
resistência à força militar co-
lossal dos EUA. Mas esse po-
der também tem limites. Há 
evidentes contradições entre os 
EUA, China e Japão, no Pacífi-
co. No passado, isso teria leva-
do à guerra. Mas a China não é 
mais uma nação débil, atrasada, 
semicolonial, que poderia ser 
invadida e reduzida à servidão 
colonial facilmente. É um cres-
cente poder econômico e mili-
tar, que faz valer seus interesses 

e está mostrando sua força. Está 
descartada a questão de uma in-
vasão e escravização da China por 
parte dos Estados Unidos.

PAX AMERICANA? 

Já são quase 25 anos desde que 
George Bush (pai), então presi-
dente dos Estados Unidos, fez seu 
famoso discurso da  “Nova Ordem 
Mundial”. O presidente do Estado 
mais poderoso da terra prometeu 
um mundo sem guerras, sem dita-
duras e, é claro, um mundo sob o 
controle firme de uma única e oni-
potente polícia: os EUA. Isto foi 
em 1991 em um momento em que 
se estava preparando para lançar a 
primeira Guerra do Golfo. 
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Depois da queda do stalinismo, 
o imperialismo americano real-
mente pensava que o mundo esta-
ria  firmemente sob seu domínio e 
que seria capaz de ditar o destino 
de todos e de cada um dos países. 
Todos os conflitos no mundo se-
riam resolvidos através do diálogo 
em uma espécie de “Pax Ameri-
cana”. Agora todos esses sonhos 
foram reduzidos a escombros. Há 
uma guerra atrás da outra. Como 
diria o historiador romano Tácito: 
“Quando eles criam um deserto, o 
chamam de paz”. 

O período histórico em que vi-
vemos é peculiar. Anteriormente, 
havia sempre três ou quatro ou 
mais potências imperialistas, mas 
agora só há um verdadeiro gigante, 
os EUA. O poder da Roma impe-
rial não era nada em comparação 
com os Estados Unidos de hoje. 
Trinta e oito por cento dos gastos 
militares no mundo provêm dos 
EUA, incluindo as armas mais ter-
ríveis de destruição em massa. O 
imperialismo dos EUA é realmente 
a maior potência contra-revolucio-
nária na Terra em toda a história. 

Junto com o poder colossal, no 
entanto, vem a arrogância colossal. 
George W. Bush [filho] quebrou 
todas as normas internacionais e 
a diplomacia pacientemente cons-
truídas desde o século XVII. Sob 
os termos da “doutrina Bush”, os 
EUA reivindicaram o direito de in-
tervir em todas as partes. As guer-
ras que afligem o planeta são uma 
expressão e um sintoma de um sis-
tema em decadência. Nos Estados 
Unidos, a cada ano se gastam em 
armas mais de US$750 bilhões. 
Apenas com esse dinheiro seria 
possível construir hospitais sufi-
cientes, escolas e casas para todos 
e acabar com a fome no mundo. 

É um fato que os Estados Uni-
dos são muito poderosos, mas tam-
bém isto tem seus limites, como 
foi demonstrado no Iraque. Os im-

perialistas invadiram o Iraque em 
2003 e recentemente proclamaram 
que a missão havia sido “cumpri-
da”. Na realidade, o Iraque está em 
uma situação desastrosa e não tem 
um exército nacional funcionando. 
Os 150.000 mil soldados norte-
-americanos não foram capazes de 
derrotar o povo iraquiano, ainda 
que pelo menos 100 mil iraquia-
nos tenham morrido. O objetivo 
era saquear o Iraque, mas tudo o 
que conseguiram foi uma terrível 
hemorragia de sangue e ouro, que 
mesmo o país mais rico do mun-
do não podia sustentar. No final, as 
forças americanas se viram obriga-
das a retirar-se, deixando para trás 
um Iraque reduzido a um bárbaro 
estado de miséria, divisão e deses-
pero. 

Os EUA já queimaram as mãos 
no Iraque e no Afeganistão. Foram 
incapazes de intervir na Síria e ago-
ra são impotentes para lutar contra 
a Rússia pela Ucrânia. Como pode-
riam sequer considerar uma guerra 
com um país como a China, quan-
do nem sequer podem responder às 
contínuas provocações da Coreia 
do Norte? Essa pergunta é muito 
concreta. 

Por todas estas razões uma 
guerra mundial, no estilo das de 
1914-1918 ou 1939-1945, está 
descartada num futuro imediato. 
No entanto, isso não significa que 
o mundo seja um lugar mais pací-
fico e harmonioso. Pelo contrário, 
haverá uma guerra atrás da outra, 
mas haverá “pequenas” guerras, 
como a guerra no Iraque e no Afe-
ganistão. Esta é uma perspectiva 
terrível para a raça humana. 

Lenin, respondendo a um paci-
fista que disse que a guerra é terrí-
vel, declarou: “Sim, terrivelmente 
rentável.” Grandes empresas mul-
tinacionais como a Halliburton 
receberam bilhões de dólares dos 
contribuintes americanos para as 
chamadas operações de reconstru-

ção do Iraque, e não é por nenhuma 
coincidência que o vice-presidente 
Dick Cheney foi durante muito 
tempo um executivo desta empre-
sa, que também faz grandes doa-
ções para o Partido Republicano. 
Este é um exemplo muito claro da 
relação orgânica entre os grandes 
monopólios e o Estado, a que Le-
nin referiu-se em O Imperialismo.

GUERRA E REVOLUÇÃO

Duas guerras mundiais foram 
prova suficiente de que o potencial 
de progresso do sistema capitalista 
se esgotou por completo. Mas Le-
nin assinalou que, a menos que seja 
derrubado pela classe trabalhadora, 
o capitalismo vai sempre encontrar 
uma saída, inclusive, da mais pro-
funda crise econômica. O que Lenin 
via como uma possibilidade teórica 
em 1920, realmente ocorreu depois 
de 1945. Como resultado de uma 
concatenação peculiar de circuns-
tâncias históricas, o sistema capita-
lista entrou em um novo apogeu. A 
perspectiva da revolução socialista, 
pelo menos nos países capitalistas 
desenvolvidos foi adiada. 

Como nas duas décadas anterio-
res a 1914, a burguesia e seus apo-
logistas estavam embriagados com 
ilusões. E, como nesse período, os 
líderes do movimento operário fi-
zeram eco a essas ilusões. Agora, 
ainda mais do que antes, eles aban-
donaram qualquer pretensão de 
luta pelo socialismo e abraçaram 
com entusiasmo “o mercado”. Mas 
agora a roda deu uma volta com-
pleta. No ano de 2008 os frutos do 
seu êxito foram reduzidos a cinzas. 
Tal como em 1914, a história os 
despertou  abruptamente.  

Antes de 1914, os dirigentes 
socialdemocratas continuavam de-
fendendo, ao menos em discurso, 
as ideias do socialismo e da luta de 
classes. No 1º de maio fizeram soar  
palavras de ordem radicais e até 

América Socialista V
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mesmo discursos revolucionários. 
Mas, na prática, haviam abandonado 
a perspectiva da revolução socialista 
em favor do reformismo: a noção de 
que pacificamente, pouco a pouco, 
sem dor, se poderia transformar o ca-
pitalismo em socialismo em algum 
tempo num futuro distante.

Em um congresso internacional 
após o outro, os sociais-democra-
tas - que na época incluíam Lenin, 
Trotsky, Rosa Luxemburgo e Karl 
Liebknecht - votaram por reso-
luções em que a Internacional se 
oporia a qualquer intento imperia-
lista de lançar uma guerra, e inclu-
sive se aproveitariam da situação e 
organizariam uma luta revolucio-
nária contra o capitalismo e o im-
perialismo.  

Para sua vergonha eterna, to-
dos os dirigentes da II Internacio-
nal (com exceção dos russos e dos 
Sérvios) traíram a classe operária, 
apoiando a “sua” classe dominante 
por motivos “patrióticos”. Como 
resultado, milhões de trabalhado-
res uniformizados foram conde-
nados à morte cercados por lama, 
sangue e gás mostarda de Flandres. 

Lenin estava tão atônito quando 
se inteirou que os socialdemocratas  
alemães haviam votado a favor dos 
créditos de guerra no Reichstag, 
que a princípio se recusou a acredi-
tar. Mas uma vez confirmado, não 
hesitou em romper com a Segunda 
Internacional e levantar a bandeira 
da Terceira Internacional (Comu-
nista). Ao longo da guerra, Lenin 
esteve virtualmente isolado na Su-
íça. A situação era completamente 
desoladora. A solidária palavra de 
ordem de “trabalhadores do mun-
do, uni-vos” parecia ser uma triste 
ironia, uma vez que os trabalha-
dores alemães, franceses, russos e 
britânicos se mataram uns aos ou-
tros a golpes de balas e baionetas 
para defesa dos interesses de seus 
amos. Na primeira conferência dos 
socialistas contra a guerra realiza-

da na pequena localidade suíça de 
Zimmerwald em 1915, Lenin brin-
cou dizendo que “você poderia co-
locar todos os internacionalistas do 
mundo em duas carruagens”. 

No entanto, a guerra imperialista 
terminou em revolução. A Revolu-
ção Russa ofereceu à humanidade 
uma saída ao pesadelo das guerras, 
à pobreza e ao sofrimento. Mas a au-
sência de uma direção revolucioná-
ria em escala internacional fez com 
que essa possibilidade fosse aborta-
da num país após outro. O resulta-
do foi uma nova crise e uma nova e 
mais terrível guerra imperialista. 

POSSIBILIDADES IMENSAS 

Lenin disse: “O capitalismo é 
horror sem fim”. As convulsões 
sangrentas que estão se estendendo 
por todo o mundo mostram que ele 
tinha razão. Moralistas da classe 
média choram e lamentam dian-
te destes horrores, mas não têm 
nem ideia de quais são as causas e 
muito menos a solução. Pacifistas, 
“verdes”, feministas e outros apon-
tam os sintomas mas não a causa 
subjacente, que se encontra no sis-
tema social enfermo que sobrevi-
veu além do seu papel histórico.

Os horrores que vemos diante 
de nós são só os sintomas exter-
nos da agonia do capitalismo, mas 
também são as dores de parto de 
uma nova sociedade que está lu-
tando para nascer. A nossa tarefa 
é reduzir essas dores e apressar o 
nascimento de uma nova sociedade 
autenticamente humana. 

Graças aos avanços da tecnolo-
gia e da ciência, a humanidade tem 
a possibilidade de eliminar todos 
os velhos males da fome, da guer-
ra e do analfabetismo. Mas, qual é 
a realidade? Um bilhão e duzen-
tos milhões de pessoas que vivem 
debaixo da linha da pobreza, e a 
cada ano oito milhões de homens, 
mulheres e crianças morrem como 

consequência disto. Este não é nem 
mais nem menos do que um holo-
causto silencioso em escala mun-
dial do qual ninguém fala. Isso é 
tudo o que o capitalismo pode ofe-
recer hoje em dia.

Na atualidade, a luta contra o 
imperialismo é impensável sem a 
luta contra o capitalismo. Há al-
gum poder no mundo que pode 
vencer o poder do imperialismo 
dos Estados Unidos? Sim, tal poder 
existe. Chama-se a classe operária! 
Nenhuma lâmpada se acende, não 
gira uma roda, nenhum telefone 
toca sem o seu consentimento! O 
problema é que os trabalhadores 
têm esse poder, mas não sabem. 

Durante os dias sombrios da 
Primeira Guerra Mundial, Lenin se 
encontrou, mais uma vez, isolado e 
em contato somente com um grupo 
muito pequeno. Mas ele não tinha 
medo de lutar contra a corrente. 
Dedicou toda sua força para educar 
e formar os quadros sobre as bases 
das genuínas ideias do marxismo. 
Sua obra O Imperialismo, fase su-
perior do capitalismo é um monu-
mento imortal ao seu trabalho no 
campo da teoria. 

Lenin não mostrou nenhum si-
nal de pessimismo quando a situa-
ção poderia parecer desesperadora. 
E não há lugar para pessimismo 
agora. No período convulsivo que 
se avizinha, a classe trabalhado-
ra terá muitas oportunidades para 
transformar a sociedade. O poder 
da classe trabalhadora nunca foi 
maior do que agora. Mas este poder 
deve ser organizado, mobilizado e 
dotado de uma liderança adequada. 
Esta é a tarefa principal que está na 
ordem do dia. Defendemos firme-
mente as ideias de Lenin, que têm 
resistido à prova do tempo. Junto 
com as ideias de Marx, Engels e 
Trotsky, só elas proporcionam a 
garantia da vitória futura. 

 
Londres, 04 de junho de 2014.

Introdução  ao Imperialismo, fase superior do capitalismo, de Lenin
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O conflito que hoje atravessa a 
Argentina em relação aos fundos 
abutres e às pressões do imperialis-
mo, converteu-se no ponto central 
da cena política em plena Copa do 
Mundo, revivendo o debate sobre o 
problema da dívida externa e suas 
consequências.

Em primeiro lugar, devemos 
repudiar de maneira contunden-
te a prepotência com que o poder 
econômico imperialista preten-
de submeter nosso país ao tentar 
empurrá-lo para um default técni-
co (inadimplência) e para a con-
fiscação dos fundos necessários 
para cobrir a demanda dos agentes 
financeiros da especulação. São 
inaceitáveis as pretensões de um 
setor do establishment que opera 
em clara violação da soberania na-

cional, procurando dar uma lição 
para os países devedores do resto 
do continente, e também para os 
países europeus que logo deverão 
reestruturar suas dívidas. Nos en-
contramos diante de uma divisão 
entre diferentes facções capitalis-
tas. A ONU com suas declarações 
de apoio ao governo de Cristina 
Kischner (CK), expressa a voz da-
queles que concordaram com a ne-
gociação da dívida e com a quita-
ção de pouco mais de 50% do total. 
Tão somente diante da ideia de não 
receber, o setor majoritário aceitou 
a negociação.

Neste cenário o governo passou 
rapidamente a repudiar os fundos 
abutres, anunciando que não se 
submeteria às pretensões de uma 
parte do poder econômico, perso-

nificadas na figura do juiz norte-
-americano Thomas Griesa. 

Rechaçando o pagamento, nas 
condições ordenadas por Griesa, 
aos abutres que não ingressaram na 
permuta em 2005, e convertendo 
o enfrentamento judicial em uma 
causa nacional, o governo recupe-
rou em parte a iniciativa política e 
fortaleceu sua imagem perante sua 
base social. A isto soma-se a quase 
anulação da oposição de direita que 
encontra-se em uma posição muito 
incômoda devido a sua protração 
diante do imperialismo, e que limi-
tou-se a atacar o governo concen-
trando-se em sua imperícia como 
negociador. O resto do empresaria-
do cerrou fileiras com o governo de 
CK com relação ao pagamento da 
dívida e sua negociação.

Corrente Socialista Militante
Argentina

Os fundos abutres contra a 
Argentina: repudiar a dívida

Manifestacao contra os fundos abutres
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Os fundos abutres contra a Argentina: repudiar a dívida

O que realmente ficou claro na 
atitude subserviente dos represen-
tantes do PRO (Proposta Republi-
cana), da Frente Renovadora e do 
FAU-NEN, é que se eles estives-
sem no governo teriam acatado a 
ordem do juiz tal como foi proferi-
da e sem apresentar a menor resis-
tência. Somente a própria postura 
que o governo adotou, e a aceita-
ção que ela obteve na população, 
impediu que eles exigissem aos 
gritos o cumprimento dos manda-
tos dos especuladores, e dessa ma-
neira vemos uma oposição liberal 
que precisa camuflar-se e moderar 
o seu discurso para não ficar contra 
a corrente.

Contou como um ponto a fa-
vor da oposição que o aparato da 
midia oculte, de forma conve-
niente, que em suas fileira haja 
quem tenha aumentado crimino-
samente a dívida externa em be-
nefício das corporações.

DÍVIDA EXTERNA

Nesse contexto tumultuado o 
governo decidiu negociar com os 
abutres para conseguir uma solu-
ção que implique um pagamento 
em bônus e com um desconto, con-
tinuando com sua política de paga-
mento aos credores internacionais.

A Corrente Socialista Militan-
te rechaça o pagamento da dívida 
externa por considerá-la ilegal, 
imoral, ilegítima e fraudolenta 
como havia declarado o juiz Jorge 
Ballasteros em firme sentença no 
ano de 2000, agregando em suas 
conclusões:

“A dívida externa da Nação 
acabou grosseiramente incremen-
tada a partir de 1976, mediante 
a instrumentação de uma política 
econômica vulgar e prejudicial 
que pôs o país de joelhos através 
dos vários métodos utilizados, 
que tendiam, entre outras coisas, 
a beneficiar e sustentar empresas 

e negócios privados – nacionais e 
estrangeiros – em detrimento de 
sociedades e empresas do Estado”.

Isso deixa claro que a estatiza-
ção da dívida privada implementa-
da pelo então titular do Banco Cen-
tral e depois Ministro da Economia 
do governo Menem e da Aliança, 
Domingo Cavallo, em 1982, foi 
uma das maiores fraudes impos-
tas aos trabalhadores argentinos, 
e através da qual o imperialismo 
e seus organismos financeiros au-
mentaram seu férreo controle da 
economia local em cumplicidade 
direta com a burguesia e com a 
oligarquia criolla e seus represen-
tantes.

Em nosso país quem transferiu 
suas dívidas e prejuízos para o Es-
tado foram o Banco de Boston, o 
Chase Manhattan Bank, o Bank of 
America, o Deustsche Bank, o City 
Bank, o Banco da Galicia, o Banco 
Rio, etc., ou multinacionais como 
a Esso, Fiat, Mercedez-Benz, Ford, 
IBM, e empresários locais como 
Pérez Companc, Fortabat, Techint 
e o Grupo Macri, etc., entre outros.

QUAL É A ALTERNATIVA?

Acreditamos que o argumento 
de que o não pagamento da dívida 
é uma medida irreal não considera 
que o irreal é obrigar a milhões de 
trabalhadores e jovens a pagarem 
o que não têm por uma dívida que 
não contrairam, e que por seu per-
verso mecanismo nunca termina-
rá de ser paga em sua totalidade. 
Devemos refletir que cada peso ou 
dólar que é utilizado para pagar a 
dívida externa exprime o suor, as 
lágrimas e o sangue de milhões de 
trabalhadores argentinos.

Em qualquer caso, deveriam ser 
os empresários e suas corporações 
que teriam que responder com seus 
capitais pelos custos de uma dívida 
que é fruto de suas fraudes.

Qualquer governo que se mo-

vimente dentro dos limites do ca-
pitalismo encontra-se inevitavel-
mente atado a suas leis qualquer 
que sejam as suas intenções, e esse 
é o muro contra o qual choca-se 
o governo kirchnerista. Sobretu-
do, quando nesse exato momento 
esse mesmo capitalismo está atra-
vessando uma crise orgânica que 
reflete a sua época de decadência, 
e cujas consequências podem ser 
vistas no mundo altamente con-
vulsionado no qual os economis-
tas burgueses falam de 20 anos de 
ajuste e austeridade contra a classe 
trabalhadora, nos países do centro 
e da periferia.

A intenção de construir um ca-
pitalismo humano está na contra-
mão da realidade, os capitais não 
têm interesses humanitários mas 
sim interesses puramente econô-
micos, o que mostra que a cobiça 
não é uma categoria moral e sim 
uma categoria econômica que fun-
ciona como motor do capitalismo.

Não é possível convencer os 
capitalistas a limitarem a sua co-
biça dentro de um grau aceitável 
ou de acordo com as necessida-
des do país, já que na qualidade 
de categoria econômica a cobiça 
é irrefreável.

É por isso que só resta um ca-
minho para resolver verdadeira-
mente o eterno problema da dívi-
da externa que atua como um peso 
fenomenal sobre a economia do 
nosso país: romper radicalmente 
com o capitalismo e o imperia-
lismo. Qualquer outra solução 
apenas significará pão para hoje e 
fome para amanhã.

O não reconhecimento da dí-
vida como primeira medida deve-
ria ser acompanhado de uma forte 
convocação para a mobilização 
popular, para a solidariedade dos 
povos da América Latina, e da 
nacionalização dos recursos fun-
damentais da economia, do mono-
pólio do comércio exterior, da ex-
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propriação dos latifundiários e dos 
grandes bancos, estabelecendo um 
Banco Estatal Único.

Somente um plano de produ-
ção comum, sob controle operário, 
pode mobilizar o colossal poten-
cial da indústria, da agricultura, da 
ciência e da técnica, em benefício 
dos únicos que produzem a rique-
za: os trabalhadores.

Algo precisa ficar bem claro 
para nós. Resolver o problema da 
dívida é resolver o problema do ca-
pitalismo.

É por isso que, para enfrentar os 
abutres estrangeiros devemos en-
frentar os seus sócios menores: os 
abutres locais. Já que os inimigos 
do povo argentino não são apenas 
os capitais norte-americanos, mas 
também a oligarquia argentina cuja 

incapacidade orgânica historica-
mente mantém o país no atraso e 
na dependência.

Consideramos que a militân-
cia kirchnerista, junto aos setores 
honestos da esquerda e demais se-
tores progressistas, devemos avan-
çar neste debate, na perspectiva de 
formar um espaço político de frente 
única que nos permita enfrentar de 
maneira eficaz os ataques do impe-
rialismo lutando para construir uma 
soberania financeira a serviço do 
povo, e que de uma vez por todas 
jogue os que lucram com a fome do 
povo na lata de lixo da história.

Devemos formar espaços de 
participação política comum com 
o objetivo de sustentar e aprofun-
dar o que foi conquistado nos úl-
timos anos e abortar os projetos 

da burguesia, tanto daquela que 
busca impor o retorno ao neoli-
beralismo através da oposição, 
como daquela que busca refazer 
em sentido inverso o caminho da 
conciliação proposta por Scio-
li [governador da Província de 
Buenos Aires].

Desejamos ardentemente que 
essas discussões contribuam para 
fomentar um debate, que se tradu-
za em ação política em cada grupo 
de base, em cada sindicato, local 
de trabalho, centros estudantis, 
centros culturais, em cada univer-
sidade, em cada bairro, nas mãos 
de qualquer militante e em todo 
lugar onde essas ideias cheguem.

Junte-se à Corrente Socialista 
Militante para construir e fortale-
cer esta proposta.
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Ela não chegou a durar 10 anos. 
Pensando em tempo histórico, é 
um tempo muito, muito pequeno. 
Mas ela revolucionou céus e terras, 
modificou para sempre a consciên-
cia do proletariado e preparou o ca-
minho para a revolução proletária. 
Pela primeira vez o proletariado se 
organizava de forma independente 
da burguesia a nível internacional, 
preparava o seu caminho de forma 
sistemática. Pela primeira (e única) 
vez todas as tendências políticas 
do proletariado se reuniam num 
único partido e este tomava em 
suas mãos a bandeira “proletários 
de todo o mundo, uni-vos”. Pela 
primeira vez o proletariado tomou 
o poder (a Comuna de Paris) e pro-
clamava a sua ditadura, “assaltava 
os céus” e mostrava que já tinha 

condições de dirigir a sociedade.
Para entender um pouco o clima 

reinante, vamos olhar um pouco 
alguns exemplos de hoje. Quan-
do o Partido dos Trabalhadores foi 
constituído no Brasil, só ficaram de 
fora alguns grupos estalinistas (PC, 
PCdoB, MR-8 e outros). E a felici-
dade com que todos os trabalhado-
res, a juventude acorria ao partido, 
a riqueza das discussões e a vontade 
de construir algo diferente se nota-
vam em cada olhar, nos semblantes, 
na euforia e na disposição dos que 
ali se reuniam. Reinava a camara-
dagem e mesmo as discussões mais 
duras terminavam com um senti-
mento de que demos passos a fren-
te. De forma semelhante, a consti-
tuição do PSUV e de seus batalhões 
incendiou a revolução Venezuelana 

e criou em todos os seus participan-
tes uma vontade, uma disposição 
que antes, separados, não tinham. 
Entretanto, é preciso lembrar – ao 
contrário da I Internacional, na 
qual a direção tinha uma política de 
procurar crescer, defendendo suas 
posições, com erros e acertos, a 
maioria dirigente do PT e do PSUV, 
desde o início, trabalha procurando 
excluir as posições mais à esquerda, 
particularmente os marxistas.

Imagine agora a constituição de 
um partido internacional, com seus 
círculos, seus carnês de contribui-
ção, seus ramos espalhando-se por 
todos os países industrializados do 
mundo, imaginem este partido com 
a presença de todos os representantes 
do proletariado. Dirigida por Marx e 
Engels, a I Internacional atraiu todos 

Riobaldo Tartarana
Esquerda Marxista

A Primeira Internacional

Friedrich Engels e Karl Marx
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os representantes do proletariado, 
socialistas utópicos, os comunistas 
remanescentes da Liga dos Comu-
nistas, sindicalistas de todo o tipo, 
setores da pequena burguesia radi-
calizada. E a organização crescia e 
espalhava seus tentáculos por toda a 
Europa, difundia-se nos EUA e atraia 
a fúria, a raiva e o desespero da bur-
guesia, impotente para impedir o seu 
crescimento. Claro, nem tudo eram 
flores, e o desenvolvimento político 
da Internacional se fazia através de 
uma luta renhida entre suas diferen-
tes frações políticas. Mas a disposi-
ção se expressava nos números e a 
Internacional crescia a olhos vistos 
desde a sua proclamação. 

A mensagem inaugural explica-
va o passo adiante que era dado:

Extratos da Mensagem Inaugu-
ral da I Internacional

“(...) Conquistar o poder polí-
tico tornou-se, portanto, o grande 
dever das classes operárias. Pare-
cem ter compreendido isto, porque 
na Inglaterra, Alemanha, Itália e 
França tiveram lugar renascimen-
tos simultâneos e estão sendo fei-
tos esforços simultâneos para a re-
organização política do partido dos 
operários.

Possuem um elemento de su-
cesso — o número; mas o número 
só pesa na balança se unido pela 
combinação e guiado pelo conhe-
cimento. A experiência passada 
mostrou como a falta de cuidado 
por este laço de fraternidade, que 
deve existir entre os operários de 
diferentes países e que deve incitá-
-los a permanecer firmemente ao 
lado uns dos outros em toda a sua 
luta pela emancipação, será casti-
gada pela derrota comum dos seus 
esforços incoerentes.”

“(...) Se a emancipação das 
classes operárias requer o seu con-
curso fraterno, como é que irão 
cumprir essa grande missão, com 
uma política externa que persegue 
objetivos criminosos, joga com 

preconceitos nacionais e dissipa 
em guerras piratas o sangue e o te-
souro do povo? Não foi a sabedo-
ria das classes dominantes, mas a 
resistência heroica das classes ope-
rárias da Inglaterra à sua loucura 
criminosa, que salvou o Ocidente 
da Europa de mergulhar de cabeça 
numa cruzada infame pela perpetu-
ação e propagação da escravatura 
do outro lado do Atlântico. A apro-
vação desavergonhada, a simpatia 
trocista ou a indiferença idiota com 
que as classes superiores da Europa 
assistiram a que a fortaleza mon-
tanhosa do Cáucaso caísse como 
presa da Rússia e a heroica Polônia 
fosse assassinada pela Rússia; as 
imensas usurpações realizadas sem 
obstáculo por esse poder bárbaro, 
cuja cabeça está em São Petersbur-
go e cujos braços estão em todos os 
Gabinetes da Europa, ensinaram às 
classes operárias o dever de domi-
narem elas próprias os mistérios da 
política internacional, de vigiarem 
os atos diplomáticos dos seus res-
pectivos Governos, de os contra-
-atacarem, se necessário, por todos 
os meios ao seu dispor; e, quando 
incapazes de os impedirem, de se 
juntarem em denúncias simultâne-
as e de reivindicarem que as sim-
ples leis da moral e da justiça, que 
deveriam governar as relações en-
tre os indivíduos, sejam as regras 
supremas do comércio das nações.

O combate por semelhante po-
lítica externa faz parte da luta geral 
pela emancipação das classes ope-
rárias.

Proletários de todos os países, 
uni-vos!”

Desde a sua fundação (1864) 
a Internacional já colocava como 
seu objetivo a conquista do poder 
político pelo proletariado e aler-
tava para a necessidade de se ter 
uma posição sobre a situação inter-
nacional e acompanhar a política 
internacional. Já na preparação do 
seu primeiro congresso (1866), o 

Conselho geral propôs a luta pela 
redução da jornada de trabalho 
para 8 horas diárias, o fim do traba-
lho noturno para mulheres e crian-
ças, a redução drástica das horas de 
trabalho infantil e apresentava uma 
orientação tática de trabalho sin-
dical que, constatamos, é até hoje 
válida: [Hoje chamamos as Trade 
Unions de sindicatos]

“6. Sociedades Operárias (Tra-
de Unions). Seu passado, seu pre-
sente e seu futuro.

(a) O seu passado. 
O capital é uma força social 

concentrada, enquanto o operário 
tem à sua disposição somente a sua 
força de trabalho. Por consequên-
cia, o contrato entre capital e tra-
balho não pode nunca ser estabe-
lecido em termos equitativos nem 
mesmo no sentido de uma socie-
dade que coloca a propriedade dos 
meios materiais de vida e trabalho, 
de um lado, e as energias produti-
vas vitais, no lado oposto. O único 
poder social dos operários é o seu 
número. A força dos números, no 
entanto, é quebrada pela desunião. 
A desunião dos operários é criada e 
perpetuada pela inevitável concor-
rência entre eles próprios. 

As Uniões de Ofícios [Trade 
Unions] nasceram das tentativas 
espontâneas de operários para re-
mover ou, pelo menos, controlar 
essa concorrência, a fim de con-
quistar termos de contrato tais que 
os pudessem elevar, pelo menos, 
acima da condição de meros escra-
vos. O objetivo imediato das Uni-
ões de Ofícios estava, por conse-
guinte, confinado às necessidades 
cotidianas, aos expedientes para 
obstrução das incessantes usurpa-
ções do capital, numa palavra, a 
questões de salários e da jornada de 
trabalho. Esta atividade das Uniões 
de Ofícios não é só legítima, é ne-
cessária. Não pode ser dispensada 
enquanto o presente sistema de 
produção durar. (...)

América Socialista V
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(c) O seu futuro. 
À parte os seus propósitos ori-

ginais, elas têm agora de aprender 
a agir deliberadamente como cen-
tros organizadores da classe operá-
ria no amplo interesse da sua com-
pleta emancipação. Têm de ajudar 
todo o movimento social e político 
que tende para essa direção. Con-
siderando-se a si próprias e agindo 
como campeãs e representantes de 
toda a classe operária, elas não po-
dem deixar de recrutar para as suas 
fileiras os homens ainda não asso-
ciados [non-society men]. Têm de 
olhar cuidadosamente pelos inte-
resses dos ofícios mais mal pagos, 
tais como os trabalhadores agríco-
las, tornados impotentes [power-
less] por circunstâncias excepcio-
nais. Têm de convencer o mundo 
inteiro de que os seus esforços, 
longe de serem estreitos e egoístas, 
apontam para a emancipação de 
milhões de oprimidos.”

A situação, hoje, é bem diferente 
disso. Os dirigentes dos principais 
partidos e sindicatos recusam-se a 

defender este programa mínimo, 
quanto mais ter uma ação política 
independente da burguesia. Em to-
dos os países, os governos sejam 
de “esquerda” ou “direita”, dispu-
tam como fazer para que o peso 
da crise recaia sobre as costas da 
classe trabalhadora enquanto que 
os sindicatos (Uniões de Ofício) 
tratam de dispersar a luta dos tra-
balhadores. Estes reagem, fazendo 
greves apesar e contra os dirigentes 
sindicais e, em muitos momentos, 
desencadeando revoluções e der-
rubando governos. Os marxistas, 
hoje, reunidos na CMI, combatem 
por uma nova internacional que re-
agrupe a nível mundial os trabalha-
dores para a sua autodefesa e para 
uma ação política independente da 
burguesia, visando a conquista do 
poder político para o proletariado.

Marx relata em carta ao mili-
tante operário Kugelmann (mé-
dico de profissão, participou da 
revolução de 1848 na Alemanha, 
membro da I Internacional) que 
neste primeiro congresso houve 

um embate com os defensores de 
Proudhon, cujas ideias econômicas 
eram as de um pequeno burguês 
radicalizado (propunha o Banco do 
Povo e o crédito grátis para que os 
trabalhadores pudessem trabalhar 
por conta própria. As posições que 
hoje encontramos na CUT e em di-
ferentes militantes do PT de defesa 
do “rebaixamento dos juros” são 
um eco distante destas posições). E 
que inclusive a delegação francesa 
que mais sustentava tais posições 
tinha sido inflada artificialmente. 
Como se pode ver, os problemas 
pelos quais passa o movimento 
operário não são de hoje, mas são 
consequência da pressão da bur-
guesia e da pequena burguesia so-
bre a organização do proletariado. 
Neste caso, a vitória foi dos mar-
xistas, mas é evidente que existia 
uma pressão dentro da Internacio-
nal que vai depois se expressar de 
outras formas e vai levar, após a 
Comuna de Paris, a sua destruição.

A década de 1860 é a década em 
que os diferentes países, as dife-

rentes burguesias se encontram 
em guerras constantes visando 
estabelecer o seu “espaço”, o 
seu mercado, dentro da própria 
Europa e também nas colônias. 
A derrota do proletariado na 
França e na Inglaterra em 1848 
levou à constituição na maio-
ria dos países Europeus de di-
taduras, sejam estas burguesas 
como sob Napoleão III na Fran-
ça (Luiz Bonaparte), seja como 
governos oriundos da realeza 
como na Prússia e na Áustria 
(relembremos – o movimento 
cartista, na Inglaterra, foi derro-
tado pela terceira vez em suas 
reivindicações democráticas, 
apesar de ter conseguido impor 
a lei das 10h de trabalho e o pro-
letariado foi derrotado nas ruas 
em Paris, com 3.000 mortos e 
15.000 exilados). Mas, sem 
outro apoio que não o da bur-

A Primeira Internacional
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guesia, estes governos se lançam 
alegremente a guerrear uns com os 
outros, tanto para justificar a sua 
existência como para conquistar 
colônias e, primordialmente, ga-
rantir os mercados continentais, 
já que a Inglaterra reinava sozinha 
sobre os 7 mares, baseada no seu 
maior desenvolvimento econômi-
co e nas suas colônias espalhadas 
pelo mundo. 

A guerra civil americana desen-
volveu-se de 1861 a 1865 e repre-
sentou um avanço geral, inclusive 
com a libertação dos escravos. O 
proletariado inglês, sob a influên-
cia da I Internacional, conseguiu 
através da pressão impedir que 
a burguesia inglesa entrasse na 
guerra ao lado do sul escravagis-
ta. Mas o proletariado na Europa, 
massacrado em 1848/49, não ti-
nha o peso suficiente para impedir 
as guerras continentais. A França 
imperial ataca então a Prússia. E, 
surpresa, o governo Francês que já 
estava desmoralizando-se de todos 
os lados, é derrotado pela Prússia 
que aprisiona o imperador “Napo-
leão” e invade a França chegando 
às portas de Paris. A república é 
decretada e os membros do gover-
no da República são exatamente os 
que organizam a derrota e a “paz” 
com a Alemanha, entregando duas 
províncias à Alemanha (Alsácia e 
Lorena) e aceitando pagar uma in-
denização de guerra e o desarma-
mento da Guarda Nacional. 

A I Internacional e suas seções, 
em particular a seção Alemã, in-
tervieram propondo em primeiro 
lugar que o proletariado apoiasse 
a guerra defensiva da Alemanha 
contra a França (guerra que repre-
sentava a revolução burguesa na 
Alemanha), mas que lutasse vigo-
rosamente contra a transformação 
desta guerra em uma guerra de 
conquista. Como explica o II Ma-
nifesto sobre a guerra, o proletaria-
do Alemão não tinha condições de 

impor esta posição a um governo 
que era vitorioso e que, apesar dis-
so, usava esta vitória não só con-
tra o povo Francês como também 
contra o povo alemão recusando-se 
a unificar toda a Alemanha (o que 
incluiria a Áustria). É nestas con-
dições que o proletariado de Paris, 
representado pela sua Guarda Na-
cional, insurge-se contra as ordens 
do governo burguês de entregar 
suas armas e proclama-se governo 
de Paris, através de sua Comuna. 

A Comuna de Paris, como pri-
meiro governo proletário que vi-
nha a lume no mundo, cometeu um 
série de erros. Foi, nas palavras de 
Marx, “um assalto aos céus”. Mas 
os bravos proletários de Paris fi-
zeram o seu melhor e mostraram 
ao mundo, mostraram a todos os 
operários e a todos que quiseram 
aprender, os marxistas em primei-
ro lugar, que a classe operária pode 
governar o mundo. Constituíram 
um governo onde cada mandato 
era revogável no momento em que 
desrespeitasse a vontade de seus 
eleitores. Um governo “barato”, o 
sonho de toda a pequena-burgue-
sia, ao estabelecer que o salário de 
qualquer funcionário público fosse 
no máximo igual ao salário de um 
operário especializado. Tornaram a 
justiça ágil, ao eleger seus juízes. 
Fundiram o órgão parlamentar com 
o executivo. Organizaram a pro-
dução nas empresas que estavam 
sendo abandonadas pelos patrões. 
Organizaram a distribuição da co-
mida em uma cidade faminta. Mas 
era somente uma cidade e a França 
rural ainda se encontrava paralisa-
da, prostrada frente à burguesia. E 
esta não teve pudores. 

Enquanto a Comuna só fuzilou 
um de seus reféns (o bispo), a bur-
guesia concentrada em Versalhes 
(a 100 km de Paris) mandou ma-
tar a todo integrante da Comuna 
que fosse preso, a todo membro da 
Guarda de Paris que fosse preso. 

Enquanto a Comuna, ingenuamen-
te, tentava negociar com Versalhes, 
estes negociaram com os Alemães 
(teoricamente seus inimigos) e 
conseguiram a libertação dos pri-
sioneiros franceses, armados, para 
poderem esmagar a Comuna. Le-
nin e Trotsky vão depois lembrar 
estas lições e, ainda sim, Trotsky 
vai dizer que a Revolução Russa 
no seu início foi demasiado piedo-
sa. A Comuna tentou reorganizar 
a produção, mas não tomaram de 
assalto os bancos de Paris. Sim, era 
ainda o início. 

Dos membros eleitos da Co-
muna (aproximadamente 60), a 
maioria de proletários, a Inter-
nacional contava com apenas 15, 
dos quais somente 2 poderiam 
ser contados como Marxistas. E 
a burguesia francesa, rearmada 
pela burguesia Alemã, atacou e 
fuzilou mais de 80 mil operários 
nas ruas de Paris. A comuna foi 
afogada em sangue. Mas a sua 
bandeira mantém-se até hoje.

O resultado sobre a Internacio-
nal foi devastador. É necessário 
lembrar que apesar de incluir todas 
as tendências proletárias no seu 
interior, e do seu crescimento sem 
precedentes, a Internacional sofria 
a pressão da burguesia, dentro e 
fora dela. Internamente, a maior 
pressão foi representada pelos 
anarquistas, que propunham que a 
classe operária não poderia ter uma 
ação política, somente econômica. 
E, em função desta análise, traba-
lhavam para dissolver o Conselho 
Geral dirigido por Marx e por des-
truir as Confederações Nacionais, 
onde podiam ter influência. No 
seu empenho em lutar contra a 
posição do Conselho Geral, teori-
zaram contra “toda autoridade” e 
propunham que a única forma de 
funcionamento de uma sociedade 
futura seriam “comunas” livres, 
ligadas apenas por relações de tro-
ca. Em outras palavras, ao invés de 
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avançar em direção ao socialismo, 
propunham regredir em direção ao 
feudalismo. Este combate se fazia 
tanto nos congressos da Interna-
cional (desde 1866) como em to-
dos os países. E, após a derrota da 
Comuna, enquanto a Internacional 
realizava uma Conferência secreta 
(nas condições de repressão que 
então se abatiam) eles realizaram 
um Congresso para... denunciar o 
Conselho Geral, onde a maioria 
das seções que compareceram es-
tavam presas ou tinham sido dis-
solvidas pela repressão. Dentro da 
Internacional, organizaram-se em 
uma sociedade secreta, a Aliança 
dos Democratas Socialistas, diri-
gida por Bakunim. Mas vieram à 
luz para denunciar com todas as 
forças o Conselho Geral após a 
derrota da Comuna. As lutas he-

roicas do proletariado unem os re-
volucionários, e separam aqueles 
que são prisioneiros da pressão da 
burguesia. E foi isto que aconteceu 
logo depois da derrota da comuna.

Os representantes franceses 
da dita “Aliança” vão a Londres, 
para falar em nome da “comuna” 
e propor que os proletários de-
vem lutar “pela volta de Napo-
leão III”, aquele que governou a 
França por mais de 20 anos, mas-
sacrou o proletariado e organizou 
a série de guerras imperialistas 
francesas. Grande destino para 
quem se proclamava socialista. 
De contrários à ação política sal-
taram para o apoio a um gover-
nante (deposto) burguês!

Apesar disso, em 1872 se re-
úne em Haia um congresso da 
Internacional, mesmo com toda a 

repressão. E adota por maioria de 
29 votos contra 5, e 8 abstenções, 
a necessidade da constituição do 
proletariado em partido políti-
co, constituindo-se numa derro-
ta para os anarquistas. E decidiu 
mudar o Conselho Geral para 
Nova York, para fugir da repres-
são. Durante dois anos, apesar da 
repressão intensa, a Internacional 
ainda tinha alguma vida. Mas a 
destruição da maior parte das se-
ções levou a que no final sobras-
sem os comunistas alemães então 
organizados em um partido pró-
prio. O Conselho Geral dissol-
veu-se em Nova York. E Engels 
escreve que a velha Internacional 
cumpriu o seu papel. Trata-se 
agora de trabalhar para uma nova 
Internacional, que deverá seguir 
os princípios marxistas.

DATA ACONTECIMENTO COMENTÁRIO

1864 Fundação da I Internacional

Com a participação de Marx e Engels, em setembro de 1864, em um congresso em Lon-
dres, reunindo praticamente todas as correntes, partidos e sindicatos formados pelo prole-
tariado na Europa e nos EUA. Marx escreve o Manifesto e os Estatutos da Internacional, 
aprovados em reunião do Conselho Geral no final do ano.

1861-1865 Guerra Civil nos EUA
Guerra entre o norte industrializado e o sul, economia agrícola baseada no trabalho escra-
vo. No final, os escravos foram libertados.

1865 Conselho Geral da I Interna-
cional

Marx pronuncia o seu discurso – Salario, Preço e Lucro onde esboça a teoria sobre a 
Mais-Valia.

1867 Marx escreve O Capital
Impresso o primeiro livro de O Capital, resultado do trabalho de Marx desde o seu exílio 
em Londres. O Livro II em 1885 e o livro III em 1894 serão editados após a morte de Marx 
por Engels.

Anarquistas e Comunistas

Divergências com Bakunin, que prega um socialismo pequeno burguês – o capital é criado 
pelo estado e não o estado burguês pelo capital. Daí a consequência: é preciso acabar 
com o Estado (e não com o capital) e, portanto, devemos nos abster das atividades polí-
ticas.

1871 Comuna de Paris O proletariado toma o poder em Paris, mas não consegue estendê-lo ao restante da Fran-
ça. A revolução é massacrada com mais de 80 mil proletários fuzilados nas ruas de Paris.

A Internacional durante a 
Comuna

A comuna de Paris era dirigida pelo comando eleito de 60 pessoas. Destes, 15 pertenciam 
a I Internacional e somente 2 eram marxistas. O Conselho Geral chamou todos os operá-
rios a apoiarem a Comuna.

A Internacional após a 
Comuna

Divergências com Anarquistas e exilados. Repressão em todo o continente europeu. Ten-
tativa de translado do Conselho Geral para os EUA.

1873 Fim da I Internacional
A derrota da Comuna leva a dissolução da I Internacional. Engels escreve “a próxima Inter-
nacional deverá ser Marxista”. Os anarquistas passam a utilizar o nome da I Internacional 
para a sua organização.

CRONOGRAMA DA I INTERNACIONAL
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1º Acampamento Revolucionário 2015 
De 15 a 18 de janeiro, na Flaskô – fábrica ocupada pelos trabalhadores (Sumaré-SP)

CONVOCATÓRIA

Em todo o mundo a juventude sai às ruas, ocupa praças, vai à luta pelo direito a ter um futuro. As 
revoluções árabes na Tunísia e Egito, o Movimento dos Indignados na Espanha, o Movimento Occu-
py nos EUA, centenas de milhares de jovens no Canadá, Chile, Grécia, Inglaterra! Em junho de 2013 
milhões de jovens saíram às ruas por todo o Brasil contra o aumento das tarifas e contra a repressão.

Após termos conseguido derrubar os 20 centavos, queríamos que todo o dinheiro público fosse 
usado para garantir transporte, saúde e educação públicos, gratuitos e para todos. Mas a resposta do 
governo foi mais repressão, criminalização generalizada dos que lutam e a continuidade do desvio de 
cerca de R$ 1 trilhão por ano através da fraude chamada “Dívida Pública”.

Não nos levantamos só pelos 20 centavos e não vamos parar de lutar só porque aumentam a re-
pressão. Pelo contrário! Cada vez mais jovens chegam à conclusão de que só com luta é possível 
mudar o país, mudar o mundo. Mas sabemos que a luta precisa ser organizada e ter um programa 
claramente revolucionário. Por isso organizamos a campanha nacional “Público, Gratuito e Para Todos: 
Transporte, Saúde, Educação! Abaixo a Repressão!”, construindo Comitês de Luta em cada escola, 
cada universidade, contra o capitalismo e pelo socialismo!

E por isso agora convocamos todos os jovens que querem se dedicar de fato à transformação 
revolucionária do mundo, para o 1º Acampamento Revolucionário 2015, que ocorrerá de 15 a 18 de 
janeiro, na Flaskô – uma fábrica ocupada e controlada pelos trabalhadores, em Sumaré-SP (região de 
Campinas). 

Serão 4 dias de troca de experiências, formação, oficinas, debates com jovens de todos os cantos 
do Brasil. Inscreva-se já e participe!
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