


Apresenta-
mos mais uma 
edição da re-
vista América 
Socialista, em 
português, re-
vista dedica-
da ao debate 
político e te-

órico no interior da vanguarda da 
classe trabalhadora e na juventu-
de, uma revista que expõe o ponto 
de vista do marxismo diante dos 
acontecimentos. 

Nesta edição publicamos qua-
tro artigos da Esquerda Marxista 
dedicados aos últimos aconteci-
mentos em 2016. Os artigos “A 
ação da PF, Judiciário e impren-
sa burguesa e seus objetivos re-
acionários”; “As mani-
festações do dia 13 e os 
dilemas da burguesia”; 
“Crise, Lula, Lava-Jato 
e Impeachment: o que se 
passa e qual a saída? ”, e 
“As manifestações do dia 
13 e 18 de março e as ta-
refas dos marxistas”, tem 
como objetivo esclarecer 
a posição dos marxistas 
revolucionários diante 
da “crise” atual por que 
passa o Brasil. Seu com-
plemento teórico está na 
Carta ao CC do POSDR (b), de 
Lenin, cuja tática é a mesma utili-
zada pela Esquerda Marxista.

Os artigos da EM visam ex-
plicar para a juventude e para os 
militantes do movimento operá-
rio, como são falsas muitas das 
impressões propaladas pela mídia 
e que acabam virando “senso co-
mum” sem base alguma sobre a 
realidade.

A primeira delas é a tentativa 
de esconder a realidade da atual 
“crise economica”, onde circulam 
na imprensa burguesa como tam-
bém nos blogs alternativos, mui-
tos deles ditos “de esquerda”, as 

mais diversas teorias exóticas.
Os reformistas que apoiam o 

governo Dilma dizem que a crise 
é “importada” e que infelizmente 
temos que aceitar, gostemos ou 
não, as duras medidas de auste-
ridade para então o país “voltar a 
crescer”. É a velha teoria requen-
tada do ministro da ditadura mili-
tar, Delfin Netto, de era preciso fa-
zer o “bolo da economia crescer” 
para depois poder “distribuir”. Do 
outro lado, a oposição de direita, 
notadamente o PSDB, o DEM e 
até os aliados ou ex-aliados do 
governo, o PMDB, batem na tecla 
de fácil apelo demagógico, de que 
a crise é de “responsabilidade do 
governo federal por motivos de 
incompetência” da Dilma, do PT 

e de toda a equipe governamental. 
O problema é que nem os re-

formistas e a burguesia querem 
falar é que estamos vimento uma 
crise organica do capitalismo em 
escala mundial, cujo epicentro do 
gigantesco terremoto encontra-se 
não na periferia dos países capi-
talistas, mas no seu próprio cen-
tro avançado, os Estados Unidos 
e Europa.

É uma crise de um doente em 
agonia cuja origem está na mons-
truosa crise de superprodução do 
capitalismo e que expõe de forma 
nua e crua a contradição expres-
sa nas relações de produção e de 

propriedade burguesas existentes, 
que são entraves ao desenvolvi-
mento das forças produtivas da 
humanidade.

Só abolindo a ordem capita-
lista existente, com a classe tra-
balhadora constituindo governos 
de ruptura com o Capital se pode 
resolver a situação de forma po-
sitiva.

A solução burguesa é a barbá-
rie, a contra-revolução, o ataque 
aos direitos da classe trabalhado-
ra, medidas de austeridades pre-
conizadas pelos capitalistas e que 
o governo Dilma as aplica sem o 
menor pudor.

Os textos da Esquerda Marxis-
ta tentam esclarecer toda a crise 
política, expor as diferentes teses 

em luta e mostrar o cami-
nho independente, mar-
xista. Uma explicação 
global para esta que é a 
maior crise política do 
Brasil desde o fim da Di-
tadura Militar e a queda 
de Collor. 

O artigo de Lênin tra-
ta da tática, da posição 
dos bolcheviques frente a 
tentativa de golpe de Es-
tado de Kornilov. É opor-
tuno este artigo porque 
explica que os bolchevi-

ques diante da ameaça das tropas 
do general Kornilov não saíram 
de armas na mão para apoiar o go-
verno de Kerensky, lutaram con-
tra Kornilov sem apoiar Kerensky. 
Tem tudo a ver com o dielema que 
os reformistas querem colocar 
aqui, “vai ter golpe então apoia-
mos Dilma”.

Também consta desta edição 
mais dois trabalhos escritos pela 
Esquerda Marxista. Um é elabo-
rado pela Comissão de Mulheres 
apresentando uma “Plataforma 
Política pela emancipação da mu-
lher trabalhadora”, sistematizan-
do um conjunto de reivindicações 

Sem teoria revolucionária 
não há movimento revolucionário
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transitórias adotando o método do 
Programa de Transição elaborado 
por Leon Trotsky e apresentando 
uma plataforma de luta da mulher 
dentro da sociedade capitalista. 

Também publicamos um texto 
do camarada Serge Goulart, inti-
tulado “A Organização Marxista, 
democracia e centralismo”, onde 
se faz um balanço da degeneração 
do PT e do fracasso de um certo 
tipo de “organização” dos traba-
lhadores que se adapta às pres-
sões da sociedade burguesa e que 
nada tem de “democrática” como 
querem fazer crer seus defenso-
res, pois reproduz os métodos de 
funcionamento dos partidos da 
burguesia. O resultado foi o des-
moronamento do PT. Por outro 
lado, Serge Goulart defende a 
necessidade de uma organização 
marxista revolucionária, atuando 
no movimento existente da classe 
operária e da juventude, adotando 
como método o centralismo de-
mocrático, ou seja, combinando 
uma unidade na ação e uma ampla 
liberdade de discussão interna.

Na parte internacional desta-
que para os dilemas enfrentados 
agora nos Estados Unidos pelo 
pré-candidato pelo partido Demo-
crata à presidência, Bernie San-
ders, no excelente artigo escrito 
por Tom Trottier e John Peterson, 
“O que vem a seguir na campanha 
de Sanders? Como derrotar os bi-
lionários”.

O dilema que se abre para San-
ders é que está chegando a hora 
de aceitar sua derrota para Hila-
ry Clinton e o aparato do Partido 
Democrata ou romper e lançar 
as bases para um terceiro partido 
nos EUA, um partido socialista de 
massas.

Da seção espanhola da CMI, 
Lucha de Classes, temos um arti-
go sobre o avanço de PODEMOS 
abrindo a possibilidade da unida-

de da esquerda, ao mesmo tempo 
que se amplia a crise do regime e 
o declínio dos principais partidos 
que levaram a Espanha ao colap-
so: o PP e o PSOE.

Há, também, um interessante 
artigo da seção da CMI em Hon-
duras, Izquierda Marxista, dan-
do um panorama geral da luta de 
classes em um país dos mais bru-
talizados e explorado pelo impe-
rialismo norte americano na Ame-
rica Central.

A grande novidade desta edi-
ção da América Socialista é Cuba. 
Como a direita brasileira manda 
toda a esquerda “ir para Cuba”, 
a revista América Socialista tam-
bém está em Cuba. E o num qua-
dro da nova política econômica 
de Raul Castro, de abertura para 
o “mercado”, reaproximação com 
os EUA e a visita do Barak Oba-
ma, retratamos um Encontro de 
Jovens de Esquerda, patrocinado 
pela Universidade do Oriente, em 
Santiago de Cuba. Deste encon-
tro está nasceu a “Rede de Jovens 
Anticapitalistas”, um movimento 
que pretende difundir e promover 
o pensamento anticapitalista entre 
a juventude cubana e também in-
teragir com a juventude que luta 
contra o capitalismo na América 
Latina.

O que mostra que a memória 
da Revolução Cubana, uma au-
tentica revolução popular eclodi-
da no quintal dos Estados Unidos 
continua viva na juventude. As 
reformas de mercado que come-
çam a ser postas em práticas em 
Cuba, ameaçando retirar direitos 
conquistados tem como consequ-
ência a inquietação da juventude, 
que começa a vislumbrar que a 
restauração capitalista não é uma 
boa opção para Cuba.

Trazemos ainda trechos do do-
cumento sobre Perspectivas Mun-
diais 2016 (Parte 1), que é a base 

política para o Congresso Mundial 
da Corrente Marxista Internacio-
nal e dá uma visão de conjunto do 
que se passa no mundo, da luta de 
classes e do que se deve esperar 
no próximo período. O texto inte-
gral está publicado no site www.
marxismo.org.br. 

Encerramos esta edição com 
uma homenagem ao nosso cama-
rada Chico Lessa, falecido em 
28/02/2015, num trágico acidente 
quando ia participar de reunião do 
Comitê Central da Esquerda Mar-
xista, em SP.

Chico era um combatente de 
uma tempera extraordinária, de 
uma convicção comunista profun-
da e o mais amado entre todos os 
camaradas da Esquerda Marxista. 
Foi uma perda enorme e doloro-
sa. O Auditório da sede nacional 
da Esquerda Marxista se chama 
agora “Auditório Chico Lessa” e 
ele vive em todos os combates que 
continuamos travando e que eram 
os seus. Chico Lessa, presente!

A Revista América Socialista, 
publicação da CMI para as Amé-
ricas, é uma revista em defesa 
do marxismo militante sobre os 
acontecimentos da luta de classes 
no Brasil e no mundo. Esperamos 
que nossos leitores apreciem esta 
edição da revista, a divulguem e 
façam um bom debate com os ar-
tigos que agora estamos publican-
do.

E esperamos de nossos leito-
res uma boa contribuição finan-
ceira na aquisição da revista que 
é parte da campanha financeira da 
Esquerda Marxista, condição in-
dispensável para garantir a nossa 
independencia política e a defesa 
intransigente de nossos princípios 
marxistas e revolucionários.

HASTA LA VICTORIA SIEM-
PRE!

Humberto Belvedere
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Apresentamos quatro textos da 
Esquerda Marxista sobre os últi-
mos acontecimentos no Brasil, em 
2016. 

Das manifestações gigantescas 
de junho de 2013, que mudaram a 
situação política no Brasil, ao este-
lionato eleitoral praticado por Lula 
e Dilma em 2014, e ao aprofunda-
mento da crise econômica mundial 
com a entrada do Brasil neste tsu-
nami, as relações políticas, entre as 
classes dominantes se deterioraram 
de forma acelerada. E isso signifi-
ca também uma crise do PT e seu 
governo, que por suas relações in-
timas com os capitalistas e com o 
Estado burguês, não podia deixar 
de sofrer todos os males das classes 
dominantes em crise.

A crise econômica e as tentati-
vas da burguesia de atacar frontal-
mente o proletariado para salvar-se 
desta mesma crise, conduziu à uma 
deterioração política de todo o sis-
tema, a fragmentação em camari-
lhas do próprio Estado, do regime 
que se chamou de Nova República.

A forma como se manifesta 
esta luta de frações é a “luta con-
tra a corrupção” onde um denuncia 
o outro e desemboca na proposta 
de Impeachment de Dilma, hoje 
a aposta prioritária da maioria da 
burguesia e seus agentes políticos. 
Afirmar que sempre houve corrup-
ção é verdadeiro. Mas, pela própria 
essência do regime capitalista na 
época do imperialismo a corrupção 

é sempre crescente. Não há como 
resolver essa questão exceto pela 
revolução proletária.

Com esta luta política se ex-
pressa também um traço importan-
te da atual situação mundial que é 
o permanente e crescente ataque 
às liberdades democráticas em 
todo o mundo. Frente à resistên-
cia das massas, a fraqueza política 
da burguesia e seus partidos, cada 
vez mais se governa sobre a base 
de mentiras absolutas, corrupção e 
repressão, criminalização de todo o 
qualquer movimento de resistência 
da classe trabalhadora ou da ju-
ventude. Em toda parte, o aparelho 
judiciário toma vulto e assume fun-
ções de legislar, de executar, etc., 
como fração independente dentro 
do aparelho de Estado.

Os textos reunidos a seguir ex-
pressam as posições de princípio 
seguidas pela Esquerda Marxista 
nesta enorme crise que tem literal-
mente deixado tontas muitas orga-
nizações e militantes de esquerda. 
Alguns cedem à pressão do apara-
to do PT e se colocam como a asa 
esquerda dos pseudo democratas, 
outros em sua sanha sectária se 
colocam de fato aplaudindo o que 
faz o judiciário, sem perceber que 
serram o próprio galho em que es-
tão sentados. Contra todas estas 
pressões a Esquerda Marxista tem 
mantido as posições marxistas, le-
ninistas sobre a luta contra o capital 
e suas diversas frações em meio à 

uma crise econômica e política que 
só sabe aumentar a cada dia.

Exatamente para ilustrar este 
método de abordar a questão e a 
firmeza política de princípios é 
que concluímos esta coletânea com 
uma carta de Lenin ao Comitê Cen-
tral do POSDR, em agosto/setem-
bro de 1917, onde afirma com todas 
as letras que lutar contra Kornilov 
não tem nada a ver com apoiar Ke-
rensky, nem um só minuto, mas sim 
continuar a desmascará-lo. Não 
uma, mas muitas vezes temos visto 
neste tempo turbulento gente que 
se pretende de esquerda invocar 
Lenin para, em nome da luta contra 
os Kornilovs brasileiros, lançar-se 
no apoio ao governo Dilma aos gri-
tos de “Golpe, Golpe! ”. 

A Esquerda Marxista explica 
a situação e trabalha para ajudar 
a classe operária a entrar em cena 
com seus próprios métodos em luta 
contra os ataques do Governo, do 
Congresso e do Judiciário. Na atual 
situação econômica e política um 
movimento operário forte e orga-
nizado defendendo suas reivindi-
cações e suas conquistas, apesar e 
contra a maioria dos dirigentes sin-
dicais, entra em luta, então terá que 
se levantar como classe contra todo 
este edifício podre e seus partidos, 
aí incluído o PT e o PCdoB, abrin-
do uma crise revolucionária no 
Brasil.  Sugerimos acompanhar as 
atualizações da situação em www.
marxismo.org.br

Textos da Esquerda Marxista 
sobre a situação brasileira 
(Apresentação)
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A Esquerda Marxista condena a 
condução coercitiva de Lula para de-
poimento, ocorrida nessa sexta-feira 
(04/03) pela manhã, organizada pela 
Polícia Federal, em conjunto com a 
mídia burguesa, e a considera um ata-
que às liberdades democráticas.

Não apoiamos nem a política de 
colaboração de classes, nem os mé-
todos adotados pela direção do PT e 
o governo. A corrupção que se espa-
lha tem origem nas alianças com a 
burguesia e seu Estado, com a defesa 
do capitalismo feita por Lula, Dilma 
e PT.

A operação Lava Jato visa pre-
parar o terreno para atacar toda a es-
querda e as organizações dos traba-
lhadores. E pressiona o governo que 
vai cada vez mais à direita. Mesmo já 
sendo o governo o principal comando 
dos ataques contra o povo trabalhador.

O julgamento da AP 470, o cha-
mado mensalão, já havia dado uma 
série de demonstrações de ataques 
às liberdades democráticas. Covar-
de e vergonhosamente Lula e o PT 
recusaram-se a defender os próprios 
dirigentes. Agora recebem a fúria dos 
reacionários burgueses. 

A operação deflagrada sexta signi-
fica um salto de qualidade na situação 
política, com o objetivo de desgastar 
o PT, mas principalmente de testar as 
forças de reação contra uma eventu-
al ofensiva da burguesia para atingir 
seus objetivos. Para isso, ela fez com 
que seu braço judiciário passasse por 
cima das já precárias leis e instituições 

da República.
O alvo dessa operação não é ape-

nas Lula e o PT, já desmoralizados. 
A intenção é abrir o caminho para a 
desmoralização e a criminalização do 
movimento operário e suas organiza-
ções.

Nesse momento de aprofunda-
mento da crise econômica e política, 
o caminho para a burguesia é o ataque 
direto às conquistas e direitos da clas-
se trabalhadora. Ela prepara o terreno 
para enfrentar a resistência das mas-
sas, numa situação em que a classe 
trabalhadora e a juventude, em espe-
cial a partir de junho de 2013, deram 
seguidas demonstrações de disposi-
ção de luta. 

A direção do PT, Lula e Dilma, 
têm responsabilidade direta pela atual 
situação. A política e os métodos que 
defenderam e aplicaram, destruíram o 
PT como partido de classe, como ins-
trumento para a luta da classe traba-
lhadora. A traição aos anseios do povo 
que os elegeu, com um verdadeiro es-
telionato eleitoral, a aplicação de uma 
política de submissão aos interesses 
do capital nacional e internacional, 
conduziram à falência política do PT.

O governo Dilma realiza uma po-
lítica de ataques a direitos e conquistas 
da classe trabalhadora para garantir o 
pagamento da dívida interna e exter-
na. Corta verbas de áreas sociais, abre 
o caminho para a exploração das mul-
tinacionais à reserva do pré-sal, es-
quarteja a Petrobras e privatiza os seus 
melhores “pedaços”, amplia as priva-

tizações e prepara uma nova reforma 
da previdência. Envia em regime de 
urgência o Projeto de Lei Antiterro-
rismo que é um instrumento de guerra 
contra o povo intensificando a crimi-
nalização dos movimentos sociais.

Nós somos contra as tentativas de 
impeachment organizadas pela direita 
porque seu objetivo é aprofundar ain-
da mais os ataques contra nossa clas-
se. Mas, não caímos na cantilena dos 
que alardeiam que há um golpe para 
com isso defender este governo com 
sua política anti-povo.

É com a luta pelas reivindicações, 
contra os ataques de todos os governo 
e patrões, com a organização inde-
pendente da classe, que será possível 
abrir uma saída pela esquerda para a 
atual situação. É neste combate con-
tra o capital e suas políticas, contra o 
reformismo, e na luta pelo socialismo 
que construiremos outra vez um gran-
de partido de classe realmente leal aos 
trabalhadores e à juventude.

É com esse sentido que a Esquerda 
Marxista participará dos atos chama-
dos para o dia 31 de março convo-
cados por sindicatos e movimentos 
sociais e denuncia mais esta arbitra-
riedade monstruosa do Judiciário, da 
PF e da mídia burguesa.

Em defesa das Liberdades demo-
cráticas!

Abaixo a política de austeridade! 
Abaixo o capitalismo!

Por uma Assembleia Popular 
Constituinte! Por um governo dos tra-
balhadores!

A ação da PF, Judiciário e 
imprensa burguesa e seus 
objetivos reacionários
Esquerda Marxista (4/3/2016)
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Os três grandes jornais burgueses 
se apresentaram nesta segunda como 
a burguesia e seus políticos, divididos. 
Cada um pensa uma coisa diferente.

Apresentaram três editoriais dis-
tintos. O Estadão continua na linha 
de tirar Dilma o mais rápido possível. 
Sua palavra de ordem é “Impeach-
ment Já! ”.

A Folha diz que “a palavra está 
com a presidente. Os atos superaram 
as previsões mais pessimistas do Pla-
nalto... o país permanece dividido – e 
numa crise que, de uma forma ou de 
outra, é urgente superar”, ou seja, gos-
taria de uma renúncia.

O Globo não conseguiu chegar a 
nenhuma conclusão sobre o que fazer. 
Parece estar em outro mundo e discu-
te sobre a prisão (ou não) de condena-

dos em segunda instância.
Todos eles dizem que as manifes-

tações deste domingo foram maiores 
que as Diretas Já e teriam sido “as 
maiores manifestações do Brasil”. 
Mentem como sempre. Inflam os 
números e dizem o que desejam que 
tivesse acontecido. As manifestações 
das Diretas Já foram realizadas há 32 
anos atrás e colocaram milhões nas 
ruas em todo o Brasil. As manifes-
tações do “Fora Collor” foram ainda 
maiores. E milhões estiveram nas ruas 
em junho de 2013.

Como sempre, a PM e a imprensa 
diminuem pela metade as manifesta-
ções militantes e duplicam as atuais 
manifestações aguadas.

Aliás, esta é uma diferença bru-
tal. As manifestações militantes pelas 

Diretas Já, Fora Collor e de junho de 
2013 tiveram a capacidade de mudar a 
situação política no país. De abrir um 
novo momento político.

As atuais manifestações pelo 
impeachment são desnervadas e se 
dissolvem como pó logo após seu 
encerramento. A grande diferença é 
de classe. As manifestações deste do-
mingo foram convocadas por grandes 
empresas, federações patronais, Asso-
ciação Nacional de Médicos, jornais 
burgueses e partidos. Todas as TVs 
se dedicaram a convocar e divulgar 
em transmissão permanente, PSDB, 
DEM, PPS, Solidariedade e outros se 
lançaram com força.

E reuniram uma numerosa peque-
na burguesia que tem visto seu padrão 
de vida ameaçado e que, desiludida 
e chocada com o aprofundamento 
da crise, destila seus preconceitos de 
classe e sua raiva impotente.

Mas, também nestas manifesta-
ções, que só existem por causa da trai-
ção da direção do PT e seu governo, se 
expressou a raiva contra a corrupção, 
contra os políticos e suas instituições. 
Alckmin e Aécio foram hostilizados e 
postos para fora na Avenida Paulista. 
A trânsfuga Marta Suplicy teve que 
sair corrida. E isso Brasil afora.

Em diferentes manifestações pelo 
país se viam cartazes contra o PT, mas 
também contra o PSDB e outros polí-
ticos burgueses.

O caráter destas manifestações 
aparece nas pesquisas feitas pela Fo-
lha e pela Veja. Elas mostram que, 
apesar dos atos terem crescido, eles 
continuam sendo uma reunião da pe-
quena burguesia e de camadas médias, 

As manifestações do dia 13 e os 
dilemas da burguesia
Esquerda Marxista (14/3/2016)

Maioria dos manifestantes do dia 13 possuem renda mensal acima de R$ 5 mil
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insufladas pela grande burguesia e sua 
mídia. Os dados da Folha mostram 
que a idade média dos participantes 
era de 45,5 anos, 77% tinha cursado 
universidade, e 63% com renda supe-
rior a 5 salários mínimos, enquanto a 
maior parte da população no país ga-
nha até 5 salários mínimos (72%).

Estes números revelam que, am-
plamente, a classe trabalhadora e sua 
juventude não foram arrastadas pela 
propaganda enganosa e não aderiram 
ao chamado para os atos.

Mas, este não é o maior problema 
para os dirigentes da classe dominan-
te. As vaias que os políticos dos parti-
dos burgueses, principalmente a clara 
hostilidade contra o PSDB, são um 

mau presságio para suas saídas “ins-
titucionais” (Impeachment, cassação, 
etc.).

A pesquisa da Veja entre os ma-
nifestantes deixa esta situação mais 
às claras: mais de 78% querem novas 
eleições e apenas 11% acham que o 
vice, Michel Temer, deveria assumir 
(que é o resultado se houver impea-
chment). 65% acham que a oposição 
não está cumprindo nenhum papel 
positivo na crise e 91% acham que 
há membros dos partidos de oposição 
envolvidos nos escândalos de corrup-
ção (a taxa para Dilma e Lula é de 
99%). Os manifestantes convocados 
pela burguesia, cuja maioria votou a 
favor de Aécio, acham que a oposição 
de direita é quase tão corrupta quanto 
o governo Dilma.  Aí está o dilema da 
burguesia.

A questão “com Dilma está ruim, 
mas quem pode entrar no lugar dela? 
E o que pode acontecer? ” virou um 
pesadelo para essa gente. Não é à toa 
que o PMDB resolveu pensar mais 30 
dias antes de desembarcar do gover-
no.

Os trabalhadores e a juventude 
estão observando toda esta situação. 
A maioria condena toda a corrupção 
e a política do governo. E não está 
disposta a defender um governo e um 
partido que traiu o seu voto e a sua 
confiança e que está aplicando uma 
política de ataques à classe trabalha-
dora.

Como defender a Lei “Antiterro-
rismo”, instrumento de criminaliza-
ção dos movimentos sociais, o ajuste 
fiscal com cortes em áreas sociais, 
mais privatizações e mais Reforma da 
Previdência aumentando a idade mí-
nima e anunciando congelamento do 
Salário Mínimo e novos impostos?

Assim, muito provavelmente os 
atos do dia 18 chamados pela Fren-
te Brasil Popular (PT, PCdoB, CUT, 
UNE, MST e outros) não terão muita 
força. Os jovens e professores que fa-
zem manifestações diárias no Rio em 
defesa da educação e dos seus salários 

dificilmente irão. Os operários que 
estão ocupando fábricas no interior 
de São Paulo também não.  Os traba-
lhadores com razão sentem-se traídos 
pelos antigos dirigentes e não estão 
dispostos a defendê-los.

A Esquerda Marxista está nas ruas 
e nas lutas com os trabalhadores e, 
portanto, nada tem nada a fazer nos 
atos do dia 18 que defendem este go-
verno. Nossa condenação, nossa acu-
sação contra as investigações da Lava 
Jato é de que ela é um instrumento de 
ataque às liberdades democráticas e 
de criminalização das organizações 
dos trabalhadores e da juventude sob 
a capa de combate à corrupção do PT. 
E, de fato, de acobertamento de todos 
os políticos e partidos burgueses cor-
ruptos.

O judiciário não é neutro. Ele tem 
lado e tem classe. É um instrumento 
da burguesia e seu Estado para garan-
tir a opressão e a exploração da classe 
trabalhadora. E hoje o judiciário e sua 
polícia estão na frente do ataque con-
tra as organizações dos trabalhadores 
e da juventude, contra as liberdades 
democráticas. Eles não nos enganam 
com sua falsa moral e suposta neutra-
lidade. Eles são a espada que pretende 
cortar todas as cabeças da esquerda 
para poder descarregar nas costas da 
classe trabalhadora o custo catastró-
fico desta gigantesca crise que eles 
mesmos criaram.   

Eles não perdem por esperar. Es-
taremos no dia 31 em Brasília com as 
nossas bandeiras, pela construção de 
uma saída para a atual situação que 
nada tem a ver com a direita e nem 
com os reformistas desmoralizados. 
A classe vai encontrar um caminho 
político para sua resistência como está 
fazendo, de uma forma ou outra em 
todo o mundo.

Nossa luta é contra a reforma da 
previdência, contra o ajuste fiscal, 
pelo não pagamento da dívida, pela 
estabilidade no emprego, por uma As-
sembleia Popular Constituinte e um 
Governo dos Trabalhadores. Av. Paulista no dia 13  de março
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Um fato atrás de outro conduz 
o país à uma crise sem precedente 
há décadas. Só que desta vez todos 
os lados implicados, nas cúpulas, 
perderam a cabeça e o controle. 
Com razão os gregos diziam que, 
quando os deuses querem perder 
alguém, primeiro o enlouquecem. 
A espantosa crise econômica mun-
dial e a incapacidade dos capitalis-
tas em entendê-la, e menos ainda 
de como sair dela, está centrifu-
gando partidos e instituições. 

O Manifesto Comunista explica 
que a burguesia só tem dois meios 
para sair das crises, aumentando 
a exploração dos trabalhadores e 
destruindo forças produtivas. É 
isso que toda a burguesia exige 
hoje clamando por “reformas es-
truturais”.

Mas, para isso a burguesia, que 
declarou guerra ao proletariado, 
chegou à conclusão de que pre-
cisa remover o que considera um 
obstáculo em seu caminho. O PT 
lhe serviu bem em tempos de paz, 
mas apenas atrapalha em tempos 
de guerra.

O PT perdeu a capacidade de 
controlar as massas e prover “paz 
social”. E é incapaz de aplicar to-
das as chibatadas que o capitalis-
mo necessita desferir no lombo 
das classes trabalhadoras. E só tem 
a oferecer aos trabalhadores mais 
privatizações, agora de todas as 
Estatais (PLS555, aprovado no Se-
nado em 16/03), congelamento de 

salários, retirada de direitos e a Lei 
Antiterrorismo, que Dilma sancio-
nou no mesmo dia que deu posse 
a Lula.

Mas uma enorme resistência 
proletária continua em todo o país. 
Greves de professores em vários 
estados, servidores municipais de 
inúmeras cidades, lutas e mobiliza-
ções, ocupação de fábricas em São 
Paulo, mostram que a classe traba-
lhadora está disposta ao combate. 
O que a atrapalha são os dirigentes 
sindicais adaptados ao capitalismo 
e governistas até a medula. 

Há uma raiva latente em todo o 
povo contra tudo e contra todos, e 
que pode explodir a qualquer mo-
mento. E se os operários e jovens 
se perguntam “O que vai aconte-
cer? Vão prender Lula? ”, é por-
que ninguém lhes explica que há 

uma outra via, além do caminho da 
oposição de direita e do caminho 
do governo: o caminho da inde-
pendência de classe e da luta para 
resolver, por suas próprias forças, 
o que ninguém vai fazer por eles, 
que é abrir uma terceira via a gol-
pes de mobilização e organização 
contra o capital e todos os seus re-
presentantes.

A CRISE SE PRECIPITA

Nesse quadro a condução coer-
citiva de Lula para depor, flagran-
temente abusiva e autoritária, mo-
ral e politicamente utilizada para 
impulsionar os atos do dia 13/03, 
iniciou um processo de aceleração 
da crise política.

A revelação do conteúdo da 
delação de Delcídio, que não pou-

Crise, Lula, Lava Jato e 
Impeachment: O que se passa e 
qual a saída?
Esquerda Marxista (17/3/2016)

Lula, Haddad e Maluf
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pa Dilma, Lula, Aécio, Renan e 
Cunha, nem os partidos PT, PMDB 
e PSDB, envolve o conjunto dos 
dirigentes das instituições burgue-
sas governantes. Todas as institui-
ções da Nova República, do Estado 
burguês, afundam na lama. O sen-
timento popular é com toda a razão 
de asco frente a tudo isso.

A decisão estúpida, do ponto 
de vista político, tomada por Lula, 
Dilma e a cúpula petista de fazer 
entrar Lula no governo como mi-
nistro provocou uma precipitação 
e agudização em todo o país, e em 
especial na burguesia.

A decisão de Lula é evidente-
mente a busca de um Foro Judicial 
privilegiado longe do juiz Moro, 
que age arbitrária e politicamen-
te com objetivo, não de limpar 
o país da corrupção, mas de des-
tituir o governo e liquidar o PT 
como partido político. Estúpida 
politicamente porque busca, com 
manobras palacianas, fugir do que 
só pode ser resolvido politicamen-
te, na luta política de classes e de 
massa. Lula, com sua crença nas 
instituições burguesas, acredita 
que pode ganhar a guerra agindo 
nos corredores com manobras e as-
túcias. É o que pensa também so-
bre poder mudar a situação econô-
mica com esperteza e habilidades 
pessoais. Agindo assim, só mostra 
sua mediocridade política e seu 
completo desconhecimento das 
leis da economia capitalista e sua 
descrença na classe trabalhadora 
e na luta de classes. É um homem 
completamente ganho, ideológica 
e moralmente, para o capital, sua 
falsa democracia e suas apodreci-
das instituições.

O QUE É A OPERAÇÃO LAVA JATO

Essa operação política é uma 
cruzada do aparelho judiciário do 
Estado burguês para destruir as 
organizações a quem a burguesia 

não quer reconhecer o direito de 
existência e para criminalizar toda 
luta social e de defesa de direitos e 
reivindicações. O Estado de Sérgio 
Moro é o Estado totalitário vestido 
de toga e que aplica a lei apenas 
contra seus inimigos de classe. No 
fundo, ele desvenda o que é o judi-
ciário e para que são feitas as leis 
na democracia dos capitalistas.

A Operação Lava Jato é um ins-
trumento político deste combate 
contra as liberdades democráticas, 
disfarçado de luta contra a corrup-
ção. A divulgação das gravações 
telefônicas da comunicação entre 
Lula e Dilma afronta a própria le-
galidade burguesa e mostra que o 
Estado e a sociedade de Moro são 
o mundo do Big Brother, o mun-
do totalitário descrito por George 
Orwell.

Por isso não se trata de “apoiar 
as investigações de corrupção”, 
porque não é disso que se trata. 
Como escreveu corretamente Vla-
dimir Safatle “Não há solidarieda-
de possível com governos, como 
os dois últimos (Ele está falando 
de FHC e Lula/Dilma, nota nossa), 
que usaram sistematicamente da 
corrupção do Estado e cujos maio-
res operadores mostram marcas de 
enriquecimento ilícito.

Mas não haverá mundo pior 
do que aquele no qual alguns são 
punidos pela corrupção enquanto 
outros podem corromper impune-
mente.

Até agora, é para este mun-
do que a Operação Lava Jato 
está a apontar”. (http://www1.
f o l h a . u o l . c o m . b r / c o l u n a s /
vladimirsafatle/2016/03/1748496-
-da-arte-de-sujar-o-que-se-lava-
-a-jato.shtml).

A corrupção espalhada por todo 
o aparelho de Estado, por todas as 
grandes empresas, por todos os 
partidos burgueses, pelo Congres-
so Nacional e no Judiciário (O “ja-
ponês da PF” não acaba de ser con-
denado por corrupção pelo STJ?!), 
mostra um país levado ao caos pe-
los capitalistas e seus serviçais.

NO CAPITALISMO NÃO HÁ ALMOÇO  
DE GRAÇA

O pano de fundo desta crise 
política é a crise econômica inter-
nacional e nacional. A maior des-
de 1929 e que não tem data para 
terminar. A farsa do “Brasil blinda-
do”, do suposto Brasil capitalista 
florescente num mundo capitalista 
em crise, assim como do “Brasil, 
potência mundial”, que iria suplan-
tar Alemanha e Reino Unido entre 
os grandes, acabou. Farsa e fraude 
que respirou brevemente, sustenta-
da pela entrega do país ao capital 
internacional e pelo endividamen-
to generalizado pessoal, corporati-
vo e público.

As relações promíscuas de Lula 
e da direção do PT com as emprei-
teiras e empresários de todo tipo 
são relações corruptas até a medula 
e indignas de qualquer um que se 
declare socialista ou de esquerda, 
ou mesmo simplesmente da classe 
trabalhadora. O enriquecimento 
pessoal às custas do esforço que 
fizeram milhões de trabalhadores e 
jovens para construir o PT e levar 
Lula à presidência é uma bofetada 
no rosto de toda a classe. De modo 
algum, essa gente pode ser defen-
dida das acusações de corrupção.

É justa a declaração de Olí-

Sérgio Moro, herói da burguesia
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vio Dutra ao falar sobre o sítio 
em Atibaia e o tríplex na praia 
“Quem exerce cargos importantes 
sabe que os antigos inimigos se 
transformam em amigos. Alguns 
continuam sendo amigos porque 
ainda acham que tu podes exercer 
influências. Se aproximam, fazem 
gestos, buscam levar para uma 
festa, para um coquetel, uma via-
gem. Nada disso é de graça, tudo 
faz parte da trampolinagem políti-
ca. Então, tem que ter a pulga atrás 
da orelha. O Lula não tem nada de 
ingênuo”. (http://politica.estadao.
com.br/noticias/geral,quero-que-
-o-pt-saia-da-inhaca-em-que-se-
-meteu,10000019744). Como se 
sabe no capitalismo nada é de gra-
ça. “Não existe almoço de graça” 
disse Alan Greenspan, ex-presi-
dente do FED.

AS MANIFESTAÇÕES E A FALSA 
“OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS” 

DE SÉRGIO MORO

A operação de divulgação do 
grampo telefônico da presidente 
do país, de Lula e o anúncio de sua 
nomeação foi a deixa para a Globo 
e toda a imprensa burguesa (rádio, 
TV e jornal) convocarem as mani-
festações de 16/03, assim como as 
de 17/03. A situação se precipita.

Mas, nestas manifestações não 
compareceram as massas.  Em 
13/03, o perfil dos manifestantes 
oferecido pela pesquisa Data Folha 
é absolutamente claro. Predomi-
nantemente alta e média pequena-
-burguesia reunida pelo capital, 
convocada por grandes empresas, 
partidos de oposição de direita e a 
mídia. Eles reuniram aí a “sua gen-
te”. O ponto de encontro e palan-
que da avenida Paulista é a FIESP. 
E isso já diz tudo.

Nas manifestações de 16 e 
17/03, compareceram apenas pe-
quenos grupos enfurecidos contra 
o governo e pequenos grupos de-

fensores do governo. Nem um nem 
outro representam grandes massas. 
E, muito menos qualquer um deles 
tem o poder de convocar as massas 
trabalhadoras que seguem toda a 
situação enojadas e desconfiadas. 
Nem o governo, nem a oposição 
aparecem como saída para os tra-
balhadores e para a juventude.

O fato de Alckmin, Aécio, 
Marta Suplicy, o Secretário de 
Segurança de SP, os deputados de 
oposição em Brasília, todos saírem 
corridos das manifestações tem um 
significado. A maioria do povo não 
suporta mais nenhum dos políticos 
e seus partidos. Consideram todos 
corruptos, perdidos e irrecuperá-
veis.

O fato mais significativo de to-
das as manifestações do último ano 
até agora é o surgimento do apoio 
crescente ao juiz Moro, como uma 
tábua de salvação para os setores 
contra o governo, e que pode vir a 
se tornar um fenômeno popular se 
este farsante não se destrói sozinho 
antes.

A fraude política armada e toda 
atuação de Moro é uma repetição 
do que foi feito na Operação Mãos 
Limpas, na Itália, e depois pelo 
juiz Baltazar Garzon, na Espanha. 
Frente à falência geral das institui-
ções, as massas sem saída podem 
se agarrar num herói do “neutro” 

e “apolítico” do aparato judiciário. 
O resultado disso seria também 
uma farsa política e acabaria em 
tragicomédia, como terminou na 
Itália e na Espanha. A Operação 
mãos limpas, na Itália, resultou 
em Berlusconi e em Beppe Grillo, 
uma espécie de Tiririca local. Não 
há saída política sem a luta política 
entre as classes expressa em parti-
dos e programas, por mais confu-
sos que sejam. 

A MAIORIA DA BURGUESIA SE ALINHA 
CONTRA O GOVERNO

Desesperada com a incapacida-
de e paralisia do governo, a maio-
ria da burguesia brasileira resolveu 
terminar com o governo Dilma 
através de medidas legais, impea-
chment ou cassação. Esta é a mo-
dificação central na situação. Este 
governo que cada dia se auto des-
moraliza ainda mais tem que lutar 
para sobreviver e seu futuro não é 
brilhante. Todas as grandes organi-
zações patronais clamam pelo im-
peachment.

Os gritos de “Golpe! Golpe! ” 
são a defesa deste governo que se 
apoia inteiramente na “legalidade 
democrática” de ser um governo 
eleito. Acontece que isso nada ou 
pouco tem a ver com democra-
cia. Um governo que tem 11% de 
apoio já deveria ter desaparecido 
segundo a democracia do mandato. 
E tem 11% como fruto de um fla-
grante estelionato eleitoral cometi-
do abertamente. A maioria do povo 
gostaria de se livrar deste governo 
imediatamente. Só que não tem o 
que colocar no lugar e por isso está 
paralisado. A oposição não tem sua 
confiança.

Um governo minoritário entre 
as massas, em minoria no Con-
gresso, não pode alegar golpe se 
seu mandato é interrompido. Não 
é democracia ficar quatro anos 
governando na situação deste go-Lula



AMÉRICA SOCIALISTA
11

Crise, Lula, Lava Jato e Impeachment: O que se passa e qual a saída?

verno Dilma/Lula. As regras da 
democracia burguesa, fixadas pela 
burguesia, só são um fetiche para 
os próprios burgueses. Mas, mes-
mo assim, quando necessário, as 
ignoram completamente e não têm 
nenhum escrúpulo. Só quem morre 
obcecado por elas são os reformis-
tas.

Um golpe tem um significa-
do de que uma minoria derruba 
os representantes da maioria. Se 
a maioria, ou seus representantes, 
derrubam os representantes da mi-
noria, isso não é golpe, é revolu-
ção. Nesse momento nem um nem 
outro existem no Brasil.

Esse Congresso de corruptos 
também não tem nenhuma legiti-
midade popular para derrubar um 
governo em nome da maioria, que 
ele não representa, nem em nome 
da democracia e da luta contra a 
corrupção.

Não há golpe, portanto, em 
curso no país, mas um aprofunda-
mento brutal da crise política e que 
caminha para a queda do governo e 
sua substituição por outro também 
frágil e de crise. Nem governo, 
nem oposição de direita, represen-
tam a maioria do povo. O povo não 
tem representação política em que 
se agarrar. Terá que construi-la a 
duras penas.

A Esquerda Marxista considera 
que está descartada, hoje, a possi-
bilidade de um golpe do tipo mi-
litar. As Forças Armadas (FFAA) 
não têm coesão para isso. Essa não 
é a política do capital internacional, 
e uma tentativa de golpe militar 
poderia cindir as FFAA, que não 
têm boas lembranças sobre como 
o governo FHC tratou as próprias 
FFAA (cortes de orçamento, suca-
teamento, etc.).

E não há no Brasil outra força 
reacionária estruturada nacional-
mente capaz de substituir o exérci-
to e dar um golpe ao estilo militar 
ou fascista. E não há base social 

para um partido fascista hoje no 
mundo. Partidos de extrema direita 
podem surgir, mas como partidos 
de direita parlamentar. O fascismo 
é outra coisa, uma força fascista 
extraparlamentar de ataque à clas-
se operária e suas organizações.

Os grupos anônimos e que 
agem na escuridão atacando sedes 
da CUT, da UNE e diretórios do 
PT são grupos ultraminoritários e 
impotentes. São desesperados cuja 
força e coragem só permite agir na 
escuridão e que o fazem porque as 
direções sindicais e políticas de 
esquerda não organizam a defe-
sa conforme métodos proletários. 
Pelo contrário, vão pedir que o Mi-
nistério Público, que a Polícia os 
proteja, demonstrando todas suas 
ilusões e desarmando os trabalha-
dores. É preciso que a CUT, a CTB, 
a Conlutas e as Intersindicais, to-
dos os sindicatos, os movimentos 
sociais, se articulem e organizem a 
defesa unitária com métodos pro-
letários, comitês de vigilância e 
defesa baseados em trabalhadores 
politicamente organizados.  

A SAÍDA DOS TRABALHADORES 
E DA JUVENTUDE

Assim tudo se resume a um 
jogo de braço entre três poderes 
corroídos pela corrupção e pela in-
capacidade de apresentar uma saí-
da para o país, exceto a austeridade 
e o ajuste. Um governo burguês 
pós impeachment, ou cassação, 
seria um governo de crise tal qual 
Dilma, ou mais ainda.

É por isso que a Esquerda Mar-
xista, ao mesmo tempo que não 
apoia o governo e combate sua 
política, não apoia nenhum im-
peachment e nem cassação. Nós 
preferimos que todas estas frações 
em luta nas cúpulas continuem se 
paralisando, se digladiando e se 
desmoralizando politicamente, 
enquanto os trabalhadores se re-

compõe do golpe dado pelo PT e 
obrigam os sindicatos e as organi-
zações populares a se colocar na 
linha da unidade contra a política 
de ajuste e em ruptura com o capi-
tal, abrindo assim uma saída para 
a constituição de uma Assembleia 
Popular Nacional Constituinte, um 
Governo dos Trabalhadores e a to-
mada de todas as medidas revolu-
cionárias necessárias contra os ca-
pitalistas nativos e internacionais.

Reafirmamos: A Esquerda Mar-
xista está nas ruas e nas lutas com 
os trabalhadores e, portanto, nada 
tem a fazer nos atos do dia 18 que 
defendem Lula ou este governo. Se 
Lula e o PT querem apoio das mas-
sas e o nosso, precisam antes reti-
rar todas as medidas que atacam os 
trabalhadores, começando pelas le-
vantadas pela marcha prevista para 
31/03. Eles devem romper com o 
capital e se dispor a governar com 
as massas e atender as reivindica-
ções populares. Isso exige, antes 
que nada, a ruptura com o paga-
mento das monstruosas Dívidas 
Interna e Externa controladas pelo 
capital financeiro. O dinheiro está 
lá!

Nenhum deles perde por es-
perar. Estaremos no dia 31 em 
Brasília com as nossas bandeiras, 
pela construção de uma saída para 
a atual situação, que nada tenha a 
ver com a direita e nem com os re-
formistas desmoralizados. A classe 
vai encontrar um caminho político 
para sua resistência como está fa-
zendo, de uma forma ou outra em 
todo o mundo. E um dia vai acabar 
com a corrupção, colocando toda 
a economia sob controle coletivo 
dos trabalhadores!

Nossa luta é contra a Reforma 
da Previdência, contra o ajuste fis-
cal, pelo não pagamento da Dívida 
Interna e Externa, pela estabilidade 
no emprego, por uma Assembleia 
Popular Nacional Constituinte e 
um Governo dos Trabalhadores. 
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A burguesia brasileira decidiu 
que é hora de retomar o governo 
diretamente. Não quer mais um 
governo terceirizado. A burguesia 
sempre prefere seu próprio gover-
no. Por isso se viu, em 13/03, a 
Frente Única da burguesia convo-
cando as manifestações. Todas as 
grandes empresas, as federações e 
confederações, todos os órgãos de 
imprensa burguesa organizando e 
convocando as manifestações, en-
fim, quase todas as forças da rea-
ção juntando forças e confluindo 
para forçar o governo a renunciar 
ou para a aprovação do Impeach-
ment.

COMO SE CHEGOU AQUI?

Lula e Dilma, a direção do PT 
provocaram uma espantosamente 
rápida ruptura da base histórica e 
social do PT com o governo, que 
agora não tem mais que 10% de 
apoio. O PT e seu governo afun-
dam num mar de lama poucas ve-
zes visto na história.

A vingança da burguesia, que 
um dia tremeu frente ao PT, é 
terrível. A direção do PT e Lula 
acreditam tanto no capitalismo e 
na democracia burguesa bastarda 
que confiaram cegamente que po-
diam usar os mesmos métodos que 
a burguesia sempre usou impune-
mente. Afinal, a burguesia não sai 
praticamente incólume de toda a 
corrupção que sempre praticou? E 

que atingiu níveis sem precedentes 
com Collor e FHC, por exemplo?

Enquanto a direção do PT e Lula 
afundavam na podridão burguesa, 
nas políticas de enriquecimento e 
salvação dos capitalistas, tentando 
passar por “pares entre os pares”, a 
burguesia e seu Comitê Central, o 

aparelho de Estado, preparavam o 
dossiê criminal para perdê-los.

A sanha burguesa que ora se 
vê nas manifestações da direita foi 
preparada pela covardia política 
da direção do PT e sua defesa das 
instituições, seus ataques à classe 
trabalhadora e à juventude.

As manifestações do dia 13 e 
18 de março e as tarefas dos 
marxistas
Esquerda Marxista (22/3/2016)

As manifestações do dia 13 e 18 de março na Av. Paulista
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No momento em que se des-
moralizou frente às vanguardas 
operárias e juvenis preparou sua 
derrocada frente às massas. E a di-
reita, então, insufla seus cachorros 
loucos e os piores traços da alta 
pequena burguesia de direita e de-
sesperados de vários matizes vem 
à tona. 

A condução coercitiva absurda 
de Lula, a operação de divulgação 
do grampo telefônico da presiden-
te do país, de Lula (inclusive de 
telefonemas pessoais familiares, e 
grampeando seu advogado, o que 
a lei proíbe) pelo juiz fora da lei, 
mas com partido, Sérgio Moro, e 
o anúncio da nomeação de Lula 
para a Casa Civil foram os fatos 
que precipitaram a crise política 
existente.

Mas, nas manifestações de di-
reita não compareceram as massas 
que podem mudar para melhor esse 
país. Em 13/03, o perfil dos mani-
festantes era predominantemente 
da alta e média pequena-burguesia 
convocada pelo capital. Eles reu-
niram aí a “sua gente”, incluídos 
uma minoria de carecas, racistas 
em geral, apoiadores da ditadura, 
etc. O ponto de encontro e palan-
que foi a FIESP. E isso já diz tudo.

Mas, mesmo a maioria aí botou 
para correr os dirigentes da oposi-
ção de direita das manifestações. 
O sentimento que cresce é de que 
nem PT, nem PSDB, os repre-
sentam. Por isso cresce a ideia de 
“Viva Sérgio Moro” o “Mãos Lim-
pas”, do Brasil. Operação autori-
tária e despolitizada que na Itália 
acabou em Berlusconi.

O SIGNIFICADO DO DIA 18 DE MARÇO

As manifestações do dia 18 
mostraram a disposição de luta que 
existe contra a direita, de luta con-
tra arbitrariedades e contra os ata-
ques às liberdades democráticas.

Se com as manifestações do dia 

18 de março, Lula e a direção do 
PT pensam que “reconquistaram as 
massas” estão redondamente enga-
nados. Já há algum tempo vivem 
no mundo da lua. Vivem o clima 
da noite do “Baile da Ilha Fiscal”!

O sentimento que reuniu a 
maioria no dia 18 foi quase o mes-
mo que reagrupou a maioria no 2º 
Turno contra Aécio: Barrar a direi-
ta, mesmo tendo que “usar” o voto 
em Dilma para isso.

Em 2014, e agora, Dilma e Lula 
traíram o sentimento popular. Em 
2014, dando posse a um “Ministé-
rio Aécio” com Levy, Kátia Abreu, 
Monteiro e tutti quanti. Agora 
anunciando mais privatizações, 
sancionando a Lei Antiterrorismo 
e congelamento de salários, refor-
ma da Previdência, etc., etc.

O que precisamos é de um go-
verno que corte o financiamento 
público dos jornais burgueses, que 
casse a licença de serviço público 
que tem a Rede Globo, Band, Re-
cord, e todas as redes de TV e rádio 
Brasil a fora.  Conceda TV e rádio 
para as organizações sindicais, po-
pulares, legalize todas as rádios 
comunitárias. Que estatize os ban-
cos, faça a reforma agrária, anule 
as reformas da previdência, cance-
le o pagamento das Dívidas Inter-
na e Externa. Esta são medidas de 
saneamento básico para começar a 
conversa!

Mas, estas manifestações tam-
bém mostraram que o aparato do 
PT, da CUT, do MST, PCdoB, 
CTB, UNE, UBES, mostrou que 
ainda tem forças, particularmente 
os sindicatos e os movimentos so-
ciais.

O que só ressalta e torna mais 
evidente seu caráter traidor ao se 
negar permanentemente a convo-
car as verdadeiras lutas para barrar 
o Ajuste Fiscal e todos os ataques 
contra conquistas e direitos. Ao 
contrário, estes dirigentes apoiam 
as medidas do governo como mos-

traram com o PPE, deixando pas-
sar em silêncio a entrega do Pré-
-Sal, o desmonte da Petrobrás, o 
PLS 555 que inicia a privatização 
de todas as Estatais, ou a sanção da 
Lei Antiterrorismo.

As massas reunidas no dia 18 
gritavam majoritariamente contra 
a direita, contra o “golpe”, porque 
sentem que a fúria contra o gover-
no, Lula e o PT é só a máscara bur-
guesa para o ataque contra as liber-
dades democráticas, para o avanço 
em direção a um estado totalitário 
onde uma burocracia que não foi 
eleita governe de fato, através do 
judiciário e da polícia. Afinal, o 
juiz Sérgio Moro e os ministros do 
STF, Gilmar Mendes e Luiz Fux 
não decidiram quem pode ou não 
ser ministro?!

Também não há dúvidas que 
Lula e os dirigentes do PT sabem 
utilizar e manipular este sentimen-
to clamando contra um “golpe que 
ameaça a democracia” como se 
estivesse em curso uma espécie de 
golpe militar ou totalitário. Quan-
do o que se trata é de um proces-
so de destruição das conquistas e 
das liberdades democráticas que 
está em curso com a ajuda e o aval 
do PT. Afinal, o que é a Lei Anti-
terrorismo, a repressão do então 
ministro da justiça José Eduardo 
Cardozo articulada com todos os 
governadores, o silencio e aval do 
governo e de Cardozo contra todas 
as arbitrariedades da PF?!

Como explicava Lenin em abril 
de 1917, “...a maioria dos chefes 
socialdemocratas, dos parlamen-
tares socialdemocratas, dos jornais 
socialdemocratas – e são precisa-
mente tais órgãos que influenciam 
as massas – a maioria deles traiu o 
socialismo, atraiçoou o socialismo 
e passou para o lado de sua burgue-
sia nacional.

As massas estão confundidas, 
desorientadas e enganadas por es-
tes chefes”. (Lenin, “As tarefas do 
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proletariado na nossa revolução”).
Se trocarmos chefes socialde-

mocratas por dirigentes lulistas, 
parlamentares socialdemocratas 
por governantes petistas e jornais 
por internet, etc., etc. Não há dife-
rença de hoje.

E como escreve o mesmo Le-
nin em seguida “Não importa que 
muitos operários interpretem ho-
nestamente a socialdemocracia. Já 
é tempo de aprenderem a distinguir 
o subjetivo do objetivo”.

Ao mesmo tempo em que fixa 
uma posição de princípio: “3. Ne-
nhum apoio ao Governo Provisó-
rio, explicar a completa falsidade 
de todas as suas promessas, sobre-
tudo a da renúncia às anexações. 
Desmascaramento, em vez da 
«exigência» inadmissível e seme-
adora de ilusões de que este gover-
no, governo de capitalistas, dei-
xe de ser imperialista. ”

Daí deriva uma tática preci-
sa: “4. Reconhecer o facto de que, 
na maior parte dos Sovietes de de-
putados operários, o nosso partido 
está em minoria, e, de momento, 
numa minoria reduzida, diante 
do bloco de todos os elementos 
oportunistas pequeno-burgueses, 
sujeitos à influência da burguesia e 
que levam a sua influência para o 
seio do proletariado, desde os so-
cialistas-populares e os socialistas-
-revolucionários até ao Comitê de 
Organização (Tchkheídze, Tsereté-
li, etc), Steklov, etc.”

...
“Enquanto estivermos em mi-

noria, desenvolveremos um tra-
balho de crítica e esclarecimento 
dos erros, defendendo ao mesmo 
tempo a necessidade de que todo 
o poder de Estado passe para os 
Sovietes de deputados operários, a 
fim de que, sobre a base da expe-
riência, as massas se libertem dos 
seus erros”.

O mesmo método de Lenin é 
o que deve ser utilizado hoje. É a 

mesma tática para realizar os ob-
jetivos dos marxistas na presente 
situação, onde a direita ameaça as 
liberdades democráticas e as ins-
tituições do capital afundam, e os 
dirigentes petistas anunciam luta 
contra um “golpe contra o manda-
to democrático conquistado nas ur-
nas”. Mandato esse que é resultado 
da fraude política e do estelionato 
eleitoral em 2014. Nossa tarefa é 
explicar pacientemente qual a si-
tuação, que forças estão em luta, 
o que cada uma significa e qual a 
saída para a classe trabalhadora.

“... A Esquerda Marxista, ao 
mesmo tempo que não apoia o 
governo e combate sua política, 
não apoia nenhum impeachment 
e nem cassação. Nós preferimos 
que todas estas frações em luta nas 
cúpulas continuem se paralisando, 
se digladiando e se desmoralizan-
do politicamente, enquanto os tra-
balhadores se recompõe do golpe 
dado pelo PT e obrigam os sindi-
catos e as organizações populares 
a se colocar na linha da unidade 
contra a política de ajuste e em 
ruptura com o capital, abrindo as-
sim uma saída para a constituição 
de uma Assembleia Popular Na-
cional Constituinte, um Governo 
dos Trabalhadores e a tomada de 
todas as medidas revolucionárias 

necessárias contra os capitalistas 
nativos e internacionais”. (http://
www.marxismo.org.br/content/cri-
se-lula-lava-jato-e-impeachment-
-o-que-se-passa-e-qual-saida)

A tarefa dos marxistas é ex-
plicar que a base de fundo desta 
crise política é a crise econômica 
mundial, que a política de colabo-
ração de classes de Lula conduziu 
à crise atual, o que pretende a bur-
guesia com a Operação Lava Jato, 
que acoberta a guerra civil contra 
o proletariado iniciada pelo capital 
internacional e local, que a política 
traidora de Lula e do governo só 
vai piorar a situação e que é pre-
ciso barrar a direita organizando e 
mobilizando as forças do proleta-
riado contra todos os ataques pro-
movidos pelo governo Dilma, pelo 
Congresso e pelo Judiciário.

Repetimos: Só uma política in-
dependente, colocando bem alto as 
reivindicações e a necessidade de 
uma Assembleia Popular Nacional 
Constituinte, por um governo dos 
Trabalhadores pode abrir uma sa-
ída positiva para o povo trabalha-
dor. Só uma revolução pode pôr 
fim a estas instituições podres e 
atender as reivindicações mais sen-
tidas do povo. Só a mobilização e 
organização desta “terceira força” 
entrando decididamente na luta 

No dia 18, apesar da confusão, sentimento era contra a direita e os ataques
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pode romper o ciclo desta falsa po-
larização entre PT e PSDB. A pola-
rização que se vê é a luta de classes 
entre o proletariado e a burguesia e 
seus serviçais.

DOIS ATOS E UM COMBATE

Os Atos do dia 24/03, convo-
cados pela Frente do Povo Sem 
Medo, dizem na convocatória “Por 
isso não temos disposição de ir às 
ruas em defesa deste governo. Mas 
também não ficaremos calados e 
acovardados ante as ameaças ao 
que temos de democracia no Bra-
sil. O ataque não é somente con-
tra o PT. É contra o que quer que 
seja de esquerda neste país. Que-
rem aniquilar o movimento social. 
Querem impor um ambiente de 
intolerância e linchamento, onde 
não há espaço para o pensamento 
e a ação críticos. A solução que a 
direita brasileira propõe representa 
ainda o aprofundamento dos ata-
ques a direitos sociais e trabalhis-
tas”. (https://www.facebook.com/

events/965261440232144/)
Apesar desta afirmação ver-

dadeira, a convocatória escorrega 
em direção à uma política que não 
é a fundadora da FPSM (baseada 
na luta contra o ajuste) ao convo-
car “Em Defesa da Democracia” e 
para defender contra a “ameaça à 
nossa já frágil e limitada democra-
cia”, como se estivéssemos frente 
a um golpe de fechamento do Con-
gresso ou de um golpe militar, etc.

Isso é fruto direto das pressões 
das manifestações do dia 18, dos 
aparatos do PT e das ilusões em 
Lula, assim como do pânico fren-
te à gritaria e ação da oposição de 
direita. No passado já vimos isso 
muitas vezes. Era a velha política 
do PCB e do PCdoB nos anos pas-
sados gritando “Fascismo! Fascis-
mo! ”, para conduzir as massas a 
apoiar os “setores democráticos da 
burguesia”, os “progressistas”, a 
“Democracia”.

Com este deslize a convoca-
tória apesar de condenar a Lava 
Jato afirma “Defendemos que a 

corrupção seja investigada até as 
últimas consequências. Mas para 
todos e com as garantias previstas 
na lei”. Que lei, companheiros?! 
Quais garantias previstas na lei?!

As que inocentaram Collor?! 
As que garantiram a Maluf uma 
vida de impunidade?! As que es-
condem FHC e seus consortes?! 
As que inocentaram Azeredo e 
condenaram Zé Dirceu? Quais ga-
rantias?!

“AOS AMIGOS, TUDO.
AOS INIMIGOS, A LEI!”

Sim, porque a lei tem classe so-
cial. É sempre de uma classe para 
garantir sua dominação sobre ou-
tra. A burguesia tenta governar pelo 
engano, a demagogia, as mentiras 
e promessas, quando não funciona 
mais ela usa a Lei. E se nem assim 
põe ordem na casa, então vem o 
general e o capitão com a espada 
na mão e olhos esbugalhados.

Só a estatização da economia 
e seu controle pelos trabalhadores 

As manifestações do dia 13 e 18 de março e as tarefas dos marxistas

Frente Povo Sem Medo
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pode investigar “todos” e terminar 
com a corrupção. Aliás, o Senado 
acaba de aprovar o PLS 555 que 
proíbe a eleição de sindicalistas 
para o Conselho das Estatais!

De toda forma, a convocató-
ria também afirma corretamente 
que “É preciso também fazer uma 
diferenciação: uma coisa é enfren-
tar esta ofensiva antidemocráti-
ca, outra é defender este governo. 
Entendemos que as políticas as-
sumidas pelo Governo Dilma são 
indefensáveis”. Depois diz “Além 
disso, os governos petistas choca-
ram o ovo da serpente”... e “Por 
isso não temos disposição de ir às 
ruas em defesa deste governo” ou 
“O ataque não é somente contra o 
PT. É contra o que quer que seja de 
esquerda neste país. Querem ani-
quilar o movimento social”.

A Esquerda Marxista, como 
membro da FPSM, estará nos Atos 
do dia 24/03, levantando alto as 
bandeiras independentes dos tra-
balhadores e a luta em defesa das 
liberdades democráticas, pelo so-
cialismo.

DIA 31/3, DUAS POLÍTICAS
VÃO SE CHOCAR

A Marcha a Brasília que ocor-
rerá no dia 31/03, foi convocada 
de forma unitária pela Frente Povo 
Sem Medo e a Frente Brasil Popu-
lar, sobre a base do combate contra 
toda a pauta reacionária do Con-
gresso e do governo federal. Eis o 
que diz muito corretamente:

“Os eixos da mobilização uni-
tária são os seguintes:

- CONTRA A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA 

- CONTRA A PRIVATIZA-
ÇÃO DA PETROBRÁS

- EM DEFESA DO PRÉ-SAL
- NÃO A LEI ANTI-TERRO-

RISMO
- CONTRA A CRIMINALIZA-

ÇÃO DOS MOVIMENTOS SO-

CIAIS
- NÃO AO AJUSTE FISCAL 

E AOS CORTES NOS INVESTI-
MENTOS SOCIAIS

- EM DEFESA DO EMPREGO 
E DOS DIREITOS DOS TRABA-
LHADORES

- FORA CUNHA!
- CONTRA O IMPEACH-

MENT
(http://cut.org.br/acao/31-03-

-dia-nacional-de-mobilizacao-
-f706/)

Mas, é evidente que duas polí-
ticas vão se chocar aí. Como po-
dem os defensores do governo (PT, 
PCdoB, direção da CUT, CTB), 
se manifestar com estas bandeiras 
e mobilizar os trabalhadores com 
uma pauta que é um enfrentamento 
direto com Dilma?

E como podem os defensores 
desta pauta (o MTST, a Esquerda 
Marxista, MES, Insurgência, PCB, 
etc.) defender estas bandeiras da 
convocatória, e é o que vão fazer, 
sem enfrentar diretamente o gover-
no?

São duas políticas inconciliá-
veis. É por isso que o aparato do 
PT estava, até o dia 18, convocan-
do os dois Atos, dia 18 e dia 31/03, 
“Em defesa da Democracia”. Após 
o dia 18 sumiu a convocatória do 
dia 31/03 do site da CUT e do PT. 
Sumiu também do site do PCdoB. 
No site da CTB se sabe que “No 
dia 31 de março, marcha rumo a 
Brasília sairá em defesa da demo-

cracia e contra o impeachment” e 
as palavras de ordem são:

- Contra o impeachment
- Contra a Reforma da Previ-

dência 
- Não ao ajuste fiscal e aos cor-

tes em investimentos sociais
- Em defesa do emprego e dos 

direitos dos trabalhadores 
- Fora Cunha! 
Ou seja, outra pauta.
A Esquerda Marxista orien-

ta todos seus militantes, ativistas 
e apoiadores a se engajarem fir-
mes na Marcha a Brasília do dia 
31/03/2016, levantando bem alto 
as bandeiras da convocatória ori-
ginal da Marcha, assim como suas 
próprias bandeiras políticas, que 
abrem um caminho para derrotar 
a oposição de direita e todos seus 
objetivos, o Judiciário totalitário e 
o Governo do capital, agora dirigi-
do por Dilma e Lula diretamente.

- Defesa da independência de 
classe! Em defesa das reivindica-
ções, direitos e conquistas!

- Defesa das liberdades demo-
cráticas! Fora Sérgio Moro e a 
Lei Antiterrorismo!

- Organizar para mobilizar e 
varrer este Congresso de corrup-
tos!

- Não pagamento da Dívida 
Interna e Externa! Abaixo os 
Cortes e as privatizações!

- Assembleia Popular Nacio-
nal Constituinte! Por um Gover-
no dos Trabalhadores!

Esquerda Marxista presente nos atos contra o Impeachment e o Ajuste Fiscal
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AO COMITÊ CENTRAL DO POSDR 

É possível que estas linhas che-
guem com atraso, pois os aconteci-
mentos desenvolvem-se com uma 
velocidade por vezes vertiginosa. 
Escrevo isto na quarta-feira, 30 de 
agosto, e os destinatários não lerão 
isto antes de sexta-feira, 2 de se-
tembro. Apesar deste risco, consi-
dero meu dever escrever o que se 
segue.

A insurreição de Kornílov re-
presenta uma viragem totalmente 
inesperada (inesperada pelo mo-
mento e pela forma) e incrivelmen-
te brusca dos acontecimentos.

Como qualquer viragem brusca 
ela exige uma revisão e uma mo-
dificação da táctica. E, como em 
qualquer revisão, é preciso ser ar-
quiprudente para não cair em falta 
de princípios.

É minha convicção que caem 

em falta de princípios aqueles que 
(como Volodárski) resvalam para o 
defensismo ou (como outros bol-
cheviques) para o bloco com os 
socialistas-revolucionários, para 
o apoio ao Governo Provisório. 
Isto é arquierrado, é falta de prin-
cípios. Nós só seremos defensis-
tas depois da passagem do poder 
para o proletariado, depois de pro-
por a paz, depois do rompimento 
dos tratados secretos e das ligações 
com os bancos, e só depois. Nem 
a tomada de Riga, nem a tomada 
de Petrogrado farão de nós defen-
sistas. (Gostaria muito que dessem 
isto a ler a Volodárski.) Até então, 
somos pela revolução proletária, 
somos contra a guerra, não somos 
defensistas.

E nem mesmo agora devemos 
apoiar o governo de Kerenski. Se-
ria falta de princípios. Pergunta-
rão: será que não deveremos lutar 

contra Kornílov? Certamente que 
sim! Mas isto não é uma e a mes-
ma coisa; aqui há um limite, que 
alguns bolcheviques ultrapassam 
caindo na «política de acordos», 
deixando-se arrastar pela corrente 
dos acontecimentos.

Nós combateremos, nós com-
batemos contra Kornílov, tal como 
as tropas de Kerenski, mas nós não 
apoiamos Kerenski, antes desmas-
caramos a sua fraqueza. E esta é a 
diferença. Esta diferença é bastan-
te subtil, mas arquiessencial e que 
não se deve esquecer.

Em que consiste então a modi-
ficação da nossa táctica depois da 
insurreição de Kornílov?

Em que modificamos a for-
ma da nossa luta contra Kerenski. 
Sem debilitar em nada a hostilida-
de para com ele, sem retirar uma 
só palavra dita contra ele, sem 
renunciar à tarefa do derrubamen-
to de Kerenski, dizemos: é preci-
so ter em conta o momento; não 
vamos derrubar Kerenski agora; 
nós agora abordamos de outra ma-
neira a tarefa da luta contra ele, 
a saber: explicando ao povo (que 
luta contra Kornílov), a fraqueza e 
as hesitações de Kerenski. Tam-
bém anteriormente fazíamos isto. 
Mas, agora isto tornou-se o princi-
pal: nisto consiste a mudança.

A mudança consiste além dis-
to em que agora o principal é o 
reforço da agitação por uma espé-
cie de «reivindicações parciais» 
a Kerenski – prende Miliukov, 
arma os operários de Petrogrado, 
chama as tropas de Cronstadt, de 
Víborg e de Helsingfors a Petro-
grado, dissolve a Duma de Estado, 

Sobre Kerensky e Kornilov
V. I. Lenin

V. I. Lenin
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prende Rodzianko, legaliza a en-
trega das terras dos latifundiários 
aos camponeses, introduz o con-
trole operário sobre o pão e sobre 
as fábricas, etc., etc. E devemos 
apresentar estas reivindicações 
não apenas a Kerenski, não tan-
to a Kerenski como aos operários, 
soldados e camponeses, entusias-
mados pelo curso da luta contra 
Kornílov. Há que entusiasmá-los 
mais, encorajá-los a desancar os 
generais e oficiais que se pronun-
ciaram a favor de Kornílov, há que 
insistir para que eles reivindiquem 
imediatamente a entrega da terra 
aos camponeses, sugerir-lhes a ne-
cessidade da prisão de Rodzianko 
e Miliukov, da dissolução da Duma 
de Estado, do encerramento do Re-
tcb e de outros jornais burgueses e 

de uma investigação a seu respeito. 
É preciso sobretudo empurrar nes-
ta direção os socialistas-revolucio-
nários «de esquerda».

Seria errado pensar que nos 
afastamos mais da tarefa da con-
quista do poder pelo proletariado. 
Não. Aproximamo-nos extraor-
dinariamente dela, não de forma 
direta, mas lateral. E é necessá-
rio, neste mesmo instante, fazer 
campanha não tanto diretamente 
contra Kerenski, como indireta-
mente contra ele, indiretamente, a 
saber: exigindo uma guerra ativa, 
muito ativa, e verdadeiramente re-
volucionária, contra Kornílov. Só 
o desenvolvimento desta guerra 
pode conduzir-nos ao poder, mas 
na agitação deve-se falar pouco 
disso (recordando firmemente que 

amanhã mesmo os acontecimentos 
podem colocar-nos no poder e que 
então nós não o largamos).

Parece-me que se deveria co-
municar isto numa carta (e não na 
imprensa) aos agitadores, às co-
missões de agitadores e propagan-
distas, e aos membros do partido 
em geral. Há que lutar implaca-
velmente contra as frases sobre a 
defesa do país, sobre a frente única 
da democracia revolucionária, so-
bre o apoio ao Governo Provisó-
rio, etc., etc., precisamente porque 
são frases. O momento agora é de 
ação: vós, srs. socialistas-revolu-
cionários e mencheviques, já há 
muito que gastastes essas frases. O 
momento agora é de ação, a guerra 
contra Kornílov deve ser feita re-
volucionariamente, arrastando as 
massas, levantando-as, inflaman-
do-as (e Kerenski tem medo das 
massas, tem medo do povo). Na 
guerra contra os alemães, é preci-
so ação precisamente agora: pro-
por incondicional e imediatamente 
a paz em condições precisas. Se se 
fizer isto é possível conseguir uma 
paz rápida, ou transformar a guerra 
em guerra revolucionária, de outro 
modo todos os mencheviques e so-
cialistas-revolucionários continua-
rão lacaios do imperialismo.

P. S. Tendo lido, depois de ter 
escrito isto, seis números do Ra-
bótchi,  devo  dizer  que  se  verifica 
uma completa coincidência entre 
nós. Aplaudo de todo o coração os 
excelentes editoriais, o resumo da 
imprensa e os artigos de V. M-n e V 
o l-i. Sobre o discurso de Volodár-
ski, li a sua carta à redação, que 
também «liquida» as minhas cen-
suras. Uma vez mais saudações e 
os meus melhores votos!

Escrito em 30 de agosto (12 de setembro) de 1917.
Publicado pela primeira vez em 7 de novembro de 1920, no nº 250 do Pravda
Obras Completas de V. I. Lenine, 5ª ed. em russo, t. 34, pp. 119-121.

Kornilov
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Enquanto escrevo este artigo, o 
Congresso de Deputados que sur-
giu das eleições de 20 de dezembro 
ainda não havia conseguido esco-
lher um novo governo na Espanha. 
Ainda que o desenlace mais prová-
vel seja algum tipo de acordo que 
inclua todas ou algumas das três 
principais forças que sustentam o 
decrépito regime nascido na Cons-
tituição de 1978 – PP, Ciudadanos 
e PSOE – também não se pode des-
cartar um bloqueio parlamentar e a 
convocação de novas eleições.

A razão disso é que este parla-
mento é o mais fragmentado de to-
dos os que existiram no Estado es-
panhol desde as primeiras eleições 
– semidemocráticas – celebradas 
em 1977, logo após a queda da 
ditadura franquista. Esta fragmen-
tação, em que nenhum bloco tem 
uma maioria absoluta – nem a es-
querda com 161 deputados, nem a 
direita com 163 – reflete a enorme 
instabilidade política e social que 
sacode a sociedade espanhola, as-
sim como sua extrema polarização.

Os que poderiam inclinar a 
maioria absoluta para um lado ou 
outro são as forças nacionalistas 
bascas e catalãs, principalmente 
estas últimas, que têm um número 
substancial de deputados no Con-
gresso (17). Mas os nacionalistas 
catalães, que proclamaram aberta-
mente sua decisão de avançar em 
direção à independência da Catalu-
nha, estão fortemente confrontados 

com a direita espanhola e com a di-
reção do PSOE, esta última tendo 
abraçado o nacionalismo burguês 
com a mesma intensidade da pri-
meira. Ambas se opõem frontal-
mente às demandas dos naciona-
listas de mais amplo autogoverno 
para a Catalunha e, fundamental-
mente, para convocar um referen-
do de autodeterminação, similar ao 
celebrado dois anos atrás na Escó-
cia.

DECLÍNIO DO PSOE, AVANÇO
SUBSTANCIAL DO PODEMOS E SUAS

FORÇAS ALIADAS

A peça chave para resolver este 
quebra-cabeça, mesmo que de for-
ma precária, é o partido socialista, 
o PSOE. Da sua escolha depende 
que seja favorecida a formação de 
um governo de direita PP-Ciuda-
danos, caso se abstenha na vota-
ção decisiva; ou, como propôs o 
PODEMOS, pode constituir um 
governo de unidade da esquerda 
junto com a Izquierda Unida (IU). 
Uma terceira opção desesperada 
surgiu no último momento: formar 
um governo PSOE-Ciudadanos, 
que dependeria, necessariamente, 
da abstenção do PODEMOS na 
votação de investidura.

A maioria dos dirigentes do 
PSOE está solidamente vinculada 
à classe dominante e aos seus in-
teresses, mas a base social e elei-
toral do partido é constituída por 

trabalhadores, aposentados e seto-
res empobrecidos da classe média. 
Desde 2008, o PSOE perdeu a me-
tade dos seus votos (5 milhões), a 
maior parte deles tendo ido para o 
PODEMOS e suas candidaturas de 
coligação na Catalunha (En Comú 
Podem), Galícia (En Marea) e no 
País Valenciano (Compromís-
-Podemos). A difícil situação que 
os dirigentes socialistas enfrentam 
deve-se a que, caso se comprome-
tam com a “estabilidade” do país, 
favorecendo a formação de um 
governo de direita PP-Ciudadanos 
com sua abstenção, correm o risco 
de perder, a favor do PODEMOS, 
grande parte do apoio social e 
eleitoral que ainda lhes resta, e de 
serem por ele ultrapassados clara-
mente nas próximas eleições. Isto 
permitiria que o PODEMOS e seus 
grupos aliados fossem convertidos 
na principal força de oposição no 
Estado espanhol.

Já nas eleições de 20 de dezem-
bro, o PODEMOS e suas candida-
turas de coligação ficaram a apenas 
300 mil votos do PSOE (20,7% 
frente a 22%), e se somarmos os 
votos da Izquierda Unida (3,7%), 
temos um resultado histórico, já 
que, pela primeira vez na história 
moderna espanhola, os partidos 
à esquerda da socialdemocracia 
superaram esta última em votos. 
Este fato sem precedentes reflete a 
radicalização política operada em 
milhões de pessoas nestes anos de 

ESPANHA: o avanço do PODEMOS e 
aliados aprofunda a crise política 
do regime
Lucha de Clases (CMI-Espanha)
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crise e intensas lutas sociais. Con-
sequentemente, também reflete 
o processo de ruptura de amplos 
setores das massas trabalhadoras 
em relação às velhas organizações 
socialdemocratas que são vistas 
como parte do regime podre e cor-
rupto.

Podemos avaliar o tamanho do 
enorme giro à esquerda produzi-
do na Espanha destacando apenas 
alguns dados. O PODEMOS, so-
zinho ou formando parte de can-
didaturas de coligação nas regiões 
mencionadas, é a força mais vota-
da em duas das mais relevantes co-
munidades autônomas do país, por 
sua força industrial e por se tratar 
de nacionalidades históricas, nas 
quais a reivindicação do direito à 
autodeterminação adquiriu uma 
força explosiva de massas. É o caso 
da Catalunha e do País Basco (Eu-
skadi). O PODEMOS é também a 
segunda força na capital do país, 
Madri, assim como em Navarra, 
Ilhas Baleares e Ilhas Canarias. O 
PODEMOS e suas forças aliadas 
também são a segunda força no 
País Valenciano e na Galícia. Em 
comunidades autônomas tão im-
portantes pelo seu peso industrial 
como Astúrias e Aragón, o voto em 
conjunto do PODEMOS e da IU 
supera amplamente o do PSOE em 
10 das 17 comunidades autônomas 
que compõem o Estado espanhol, 
em 25 das 50 capitais provinciais e 
em 18 das 19 cidades mais povoa-
das do país.

A isto se soma o fato de que as 
prefeituras de quatro das cinco ci-
dades mais importantes do país (as 
três primeiras: Madri, Barcelona e 
Valência, também Zaragoza), es-
tão em forças municipais onde o 
PODEMOS e suas forças aliadas 
participam. O mesmo acontece nas 
capitais de província, como Cádiz 
e Coruña, em cidades como Santia-
go de Compostela, capital da Ga-
lícia, e em populações industriais 

relevantes, como Puerto Real, Ba-
dalona, entre outras.

Salvo na metade sul do país 
(Andaluzia, Estremadura e Cas-
tilla-La Mancha), o PSOE perdeu 
uma parte substancial de sua base 
social a favor do PODEMOS – 
particularmente nas zonas mais 
industrializadas, dando ao PODE-
MOS uma base social e eleitoral 
trabalhadora similar à que tradicio-
nalmente o PSOE e a IU tinham.

O PSOE DIANTE DA INVESTIDURA
DE UM NOVO GOVERNO

A questão do que fazer diante 
da investidura de um novo governo 
levou a uma forte divisão dentro 
do aparato do PSOE, entre o setor 
mais direitista – inspirado pelo ex-
-presidente Felipe González – que 
não esconde seu ódio ao PODE-
MOS e seus dirigentes, partidário 
de facilitar o caminho para um 
governo PP-Ciudadanos; e o setor 
que se agrupa ao redor do secretá-
rio-geral, Pedro Sánchez, contrário 
a dar aval a qualquer governo do 
PP. Este setor é consciente do ris-
co que o PSOE sofre de seguir o 

mesmo destino que o PASOK da 
Grécia caso opte por identificar-se 
com a direita. Sánchez também vê 
ameaçada sua posição no partido 
por outro setor que forçou a rea-
lização de um congresso extraor-
dinário para o mês de maio, com 
o objetivo de afastá-lo da direção. 
Sánchez gostaria de assumir o go-
verno com algum tipo de apoio 
de Ciudadanos e do PODEMOS, 
mesmo que tenha se mostrado con-
trário a compartilhar o governo 
com este último, já que teme, com 
razão, ser impulsionado por uma 
política excessivamente de esquer-
da que confrontaria os interesses 
da burguesia espanhola e europeia 
neste atual cenário de crise.

Nestas últimas semanas, a pres-
são da burguesia tem sido forte 
sobre Pedro Sánchez e seu setor, 
contra suas tentativas de negociar 
com o PODEMOS para encabeçar 
um governo. À campanha anti-
-PODEMOS somaram-se as ve-
lhas múmias que dirigiam o PSOE 
há décadas, personagens comple-
tamente degenerados e desmorali-
zados politicamente como Alfonso 
Guerra ou José Luis Corcuera; e, 

Pablo Iglesias
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em alguns casos, agentes qualifi-
cados da classe dominante, como 
Javier Solana, ex-secretário-geral 
da OTAN, Joaquim Leguina ou o 
próprio Felipe González.

A PROPOSTA DE PACTO 
PSOE - PODEMOS - IU

Mesmo que esta proposta não 
tenha a mínima possibilidade de 
realizar-se, a pretensão do PODE-
MOS de formar um governo “de 
progresso” apoiado pelos partidos 
que agrupam um eleitorado de es-
querda (PODEMOS, PSOE e IU), 
virou de pés para cima o cenário 
e o circo montado ao redor do 
processo de investidura do futuro 
governo. Ademais, conseguiu seu 
propósito fundamental: deixar evi-
dente que a única força verdadeira-
mente comprometida com a consti-
tuição de um governo de esquerda 
é o PODEMOS e suas forças de 
coligação.

A classe dominante se mostrou 
abalada e raivosa durante sema-
nas. Em primeiro lugar, porque 
matematicamente a coligação de 
governo proposta pelos dirigen-
tes do PODEMOS com o PSOE 
e IU poderia vingar com o apoio 
dos nacionalistas bascos e catalãs, 
que não teriam outra opção senão 
facilitar a investidura de tal gover-
no para não ficarem desacredita-
dos em casa. E, em segundo lugar, 
porque esta proposta estimulou a 
esperança e as expectativas de mi-
lhões de famílias trabalhadoras e 
de jovens, que ardem de indigna-
ção diante da exploração, injustiça, 
corrupção e impunidade dos ricos, 
dos políticos da direita e de suas 
instituições.

A classe dominante também 
estava raivosa porque durante se-
manas apresentou o PODEMOS 
como uma organização “radical” 
e “antissistema” resistente a nego-
ciar um acordo com o PSOE, ten-

tando justificar para o eleitorado 
socialista uma inevitável formação 
governista entre PP-PSOE-Ciuda-
danos. No entanto, a proposta do 
PODEMOS obrigou os dirigentes 
do PSOE a tirarem a máscara “de 
esquerda”, e gaguejar, vacilar, ti-
tubear, mostrando que eram eles 
mesmos que não tinham interesse 
num governo “progressista” com o 
PODEMOS.

O PODEMOS e suas forças 
aliadas foram muito hábeis. Refe-
rindo-se a um trecho do programa 
eleitoral do PSOE em que falava 
da defesa do estado de bem-estar 
social, repetido demagogicamen-
te por Pedro Sánchez durante sua 
campanha, Pablo Iglesias – na au-
diência pública para explicar sua 
proposta de governo – deu ênfase 
às reformas progressistas que coin-
cidiam com os programas do PO-
DEMOS, PSOE e IU.

Estas reformas contemplavam 
medidas de emergência social: pa-
rar com os despejos das famílias 
que não podem pagar a hipoteca, 
assim como parar com os cortes 
de gás ou eletricidade das famílias 
em situação precária; que não haja 
ninguém desempregado sem sub-
sídio do Estado e a exigência de 
uma alternativa habitacional para 
mulheres que foram vítimas de 
violência machista. Também pro-
punha a revogação de grande parte 
da legislação reacionária aprovada 
pelo PP na legislatura anterior, e 
que o PSOE também tinha se mos-
trado a favor de revogar durante 
sua campanha: a lei de repressão 
aos protestos sociais, conhecida 
como Lei da Mordaça, a contrar-
reforma trabalhista aprovada pelo 
PP, ou a reacionária lei da educa-
ção LOMCE.

Iglesias também deixou claro 
que um hipotético governo PODE-
MOS-PSOE-IU não deveria acei-
tar que existissem militantes destes 
partidos sentados em Conselhos de 

Administração de grandes empre-
sas, fazendo referência explícita ao 
PSOE. 

Também propôs negociar uma 
reforma constitucional que am-
pliasse os direitos democráticos 
e sociais da população através de 
referendo, e uma limpeza de toda 
a corrupção do aparato do Estado.

Na importante questão da Cata-
lunha, Pablo Iglesias destacou que 
este hipotético governo deveria 
assumir o caráter “plurinacional” 
do Estado espanhol e que deveria 
realizar uma “consulta” na Catalu-
nha sobre sua relação com o resto 
da Espanha. Por último, Iglesias 
afirmou que este governo deveria 
ter uma composição proporcional 
ao número de votos recebidos, de 
tal maneira que o PODEMOS, IU e 
suas forças aliadas teriam “ao me-
nos” o mesmo número de membros 
que o PSOE, incluindo a vice-pre-
sidência. A lógica matemática pro-
posta por Pablo Iglesias para justi-
ficar a composição de tal governo 
era inapelável: a soma do PODE-
MOS, IU e suas listas de coligação 
na Galícia, Catalunha e Pais Valen-
ciano seria superior (mais de 6 mi-
lhões) aos votos conseguidos pelo 
PSOE (5,5 milhões). Portanto, não 
assumiria uma posição subalter-
na em relação ao PSOE, senão de 
igual para igual.

NOSSA POSIÇÃO

No jornal Luta de Classes 
apoiamos a proposta da direção do 
PODEMOS e suas forças aliadas. 
No entanto, fazemos uma adver-
tência sobre as limitações que se-
riam enfrentadas neste hipotético 
governo. Em primeiro lugar, desde 
o primeiro momento deveriam des-
confiar de uma direção socialista 
que mantém fortes vínculos com 
a classe dominante deste país, e de 
um aparato como o do PSOE, que 
não reflete em sua política o con-
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tundente giro à esquerda da socie-
dade espanhola. Desde o primeiro 
momento, o PODEMOS, IU e suas 
forças aliadas, que contam com a 
incomparável vantagem de serem 
muito mais fortes na mobilização 
social do que nas instituições par-
lamentares, deveriam colocar tais 
forças em movimento nas ruas 
para impedir qualquer tentativa 
dos dirigentes do PSOE de fazer 
recuar ou impedir ações do gover-
no. Esta mobilização social seria 
igualmente imprescindível para 
combater o inevitável ataque que 
a classe dominante realizaria com 
suas empresas, imprensa e institui-
ções para sabotar o trabalho pro-
gressista do governo.

Em qualquer caso, seguindo os 
exemplos recentes da Grécia, Ve-
nezuela ou Argentina, advertimos 
também que, formado este gover-
no, rapidamente surgiria a chan-
tagem, a extorsão ou boicote por 
parte dos bancos e grandes empre-
sários, para humilhar e fazer este 
governo se curvar aos seus inte-
resses. Nesta situação, não restaria 
opção senão a de arrancar as ala-
vancas fundamentais desta oligar-
quia de 1% - que concentra tanta 
riqueza como a de 80% da popula-
ção espanhola, segundo a Oxfam. 
Isto nos permitiria planificar de-
mocrática e racionalmente os prin-
cipais recursos produtivos do país 
para começar a solucionar, de for-
ma efetiva, as necessidades sociais 
que a maior parte da população es-

panhola possui: as famílias dos tra-
balhadores, a juventude desempre-
gada e estudantil, os aposentados e 
a classe média empobrecida.

A BURGUESIA ESPANHOLA
SE DESESPERA

Nas semanas seguintes às elei-
ções do dia 20 de dezembro, os 
esforços da classe dominante esta-
vam concentrados na formação de 
um governo PP-Ciudadanos com o 
apoio ou abstenção do PSOE, que 
deveria permanecer nesta posição 
para impedir que o PODEMOS e 
seus aliados aparecessem como a 
única oposição real, ainda que a 
realidade seja essa. Logicamente, 
para que tal governo tivesse um 
mínimo de autoridade, e o Ciuda-
danos pudesse justificar seu apoio 
para não ficar desacreditado diante 
de seu eleitorado, precisavam que 
Mariano Rajoy desse um passo 
atrás e renunciasse a encabeçar 
este governo, para dar lugar a ou-
tro candidato do PP “não marcado” 
e afastado do cheiro de corrupção 
que exala do partido, para passar 
uma ideia de “renovação”. Mas a 
forte resistência do aparato do PP 
em prescindir de Rajoy como can-
didato para presidir este governo 
dificultou este acordo.

A obstinação da direção do PP 
em manter a candidatura de Rajoy 
não é um capricho. Atualmente, o 
PP é um partido meio decomposto, 
com muitos dirigentes envolvidos 
em casos de corrupção em todos 
os níveis da administração: gover-
no central, governos autonômicos, 
deputados e prefeituras e em todas 
os níveis do partido (direção nacio-
nal, regional, provincial e local).

O grande poder institucional 
acumulado pelo PP nos últimos 20 
anos no governo central e em nu-
merosos governos regionais levou 
o aparato do partido a identificar-
-se com amplos setores da admi-

nistração central e autonômica e 
do sistema judicial, passando a 
considerar o aparato do Estado, em 
grande medida, como seu “patri-
mônio”. Isso, somado à orgia espe-
culativa que inundou a economia 
espanhola nos últimos anos, criou 
as bases para a corrupção orgânica 
do partido, que adquiriu um senti-
mento de impunidade. Em regiões 
como o País Valenciano, a com-
pleta corrupção do partido obrigou 
a direção nacional a dissolvê-lo - 
depois que foi tirado do governo 
pela esquerda – para substituí-lo 
por uma comissão gestora dirigida 
desde Madri. Esta situação poderia 
acontecer, também, em regiões im-
portantes como Madri e outras. Ra-
joy é, hoje, o único vínculo da ve-
lha guarda do partido com a nova 
camada de arrivistas da direção. 
Neste momento, somente a sua fi-
gura “neutra” e seu papel frente ao 
governo poderiam garantir a uni-
dade do aparato do partido, onde 
pululam diferentes camarilhas que 
tentam se posicionar para ascender 
à direção. O desaparecimento de 
cena de Rajoy poderia desencadear 
uma guerra civil interna e a ruptura 
do partido, devorado pela corrup-
ção em todas as suas partes.

Em última análise, os interesses 
do aparato do PP entraram em co-
lisão com as necessidades políticas 
dos setores estratégicos da oligar-
quia espanhola, representados pe-
las grandes empresas do IBEX35 
(as 35 maiores empresas no mer-
cado de ações da economia espa-
nhola), onde incluem-se os bancos, 
as grandes construtoras e as mul-
tinacionais como a Telefônica e 
Iberdrola.

Ainda que estes setores não 
considerem como perdida a ba-
talha para controlar o aparato do 
PP, precisam desde já, desespe-
radamente, buscar uma saída. Há 
setores que, agora, propõem como 
alternativa um acordo PSOE-Ciu-

Pedro Sánchez e Mariano Rajoy
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dadanos, para utilizá-lo como arma 
contra a direção do PP, com o ob-
jetivo de pressionar Rajoy para que 
dê um passo atrás. Os dirigentes de 
Ciudadanos se mostraram a favor 
desta manobra e anunciaram seu 
desejo de começar as negociações 
com o PSOE. Estes setores acredi-
tam que, diante da perspectiva de 
serem expulsos do governo e per-
derem seus privilégios, a maioria 
dos dirigentes do PP no final das 
contas irão forçar Rajoy a sair do 
caminho, e depois disso poderia 
ser retomado o plano original de 
alcançar um pacto PP-Ciudadanos, 
com o PSOE como opositor “leal”.

Mas se, por um lado, o aparato 
do PP está colocando obstáculos 
aos desejos da oligarquia espanho-
la, por outro o mesmo acontece no 
núcleo dirigente do PSOE, como 
foi mencionado.

A classe dominante não escon-
deu sua fúria contra os aparatos 
do PP e do PSOE por não atender, 
com agilidade, seu mandato, ao 
mostrarem-se mais preocupados 
em manter as ambições pessoais 
de seus integrantes do que atender 
aos interesses do conjunto da bur-
guesia. Causa-lhe particular indig-
nação que o Rei esteja aparecendo 
durante semanas como uma figura 
ordinária, exposto ao menosprezo 
dos políticos de esquerda e direita, 
com o efeito de rebaixar sua auto-

ridade moral diante da população, 
reduzindo a eficácia da monarquia 
como ponto aglutinador da estabi-
lidade do regime capitalista espa-
nhol.

DIVISÃO ABERTA
NA DIREÇÃO DO PSOE

De qualquer modo, a pretensão 
de Pedro Sánchez de conseguir, ao 
mesmo tempo, o apoio do Ciuda-
danos e do PODEMOS para satis-
fazer seu desejo de ser presiden-
te do governo, não passa de uma 
quimera. Por um lado, é impossí-
vel que PODEMOS entre em um 
governo junto ao PSOE do qual 
também faça parte o Ciudadanos, 
ou que vote a favor do mesmo, 
mesmo que não o integre. E é bas-
tante duvidoso, inclusive, que se 
abstenha da votação para favorecer 
sua investidura. Por outro lado, o 
dirigente do Ciudadanos, Albert 
Rivera, deixou claro que jamais 
apoiaria o PSOE se seu governo 
fosse apoiado pelo PODEMOS.

Não podemos nos esquecer 
que Ciudadanos é uma criatura 
do IBEX35. Quase que do nada, 
foi promovido por todos os meios 
de comunicação com base numa 
retórica demagógica contra a cor-
rupção, apresentando-se como 
uma força de “centro”, moderada 
e “progressista” (é a favor, por 
exemplo, do direito irrestrito ao 
aborto e contra alguns aspectos da 
“Lei da Mordaça”). No entanto, 
em questões decisivas, na política 
econômica e política exterior, não 
consegue esconder seu programa 
ultraliberal e favorável a manter a 
austeridade, assim como o alinha-
mento da Espanha ao imperialismo 
ao propor o envio de tropas milita-
res para a Síria. Isto bloqueou seu 
caminho em direção à classe traba-
lhadora, que desconfia instintiva-
mente do Ciudadanos e o enxerga 
como um partido de direita.

A ala direita do PSOE também 
não deseja nem mesmo ouvir falar 
de um pacto com o PODEMOS. No 
Comitê Federal (o órgão dirigente 
do partido), em 30 de janeiro, este 
setor aceitou a contragosto a postu-
lação de Sánchez e o início das ne-
gociações com o Ciudadanos, mas 
rechaçou qualquer diálogo com o 
PODEMOS. No final, alcançou-se 
um acordo de compromisso pelo 
qual Sánchez aceitava a convoca-
tória de um congresso extraordiná-
rio do partido em maio (no qual a 
ala direita do partido acredita que 
se livrará dele) em troca de deixá-
-lo livre para procurar apoios para 
a sua investidura. A ala direita não 
escondeu seu ceticismo sobre o 
êxito de Sánchez neste objetivo e, 
veladamente, aposta no seu fracas-
so.

Entretanto, Sánchez conseguiu 
fazer passar sua proposta de que o 
pacto de investidura que finalmen-
te tinha conseguido seja referenda-
do pela base do partido para evitar 
um eventual veto do Comitê Fede-
ral, onde ele é minoria. Ainda que a 
“consulta” das bases não seria vin-
culante para o Comitê Federal (que 
teria a última palavra na questão), 
ele confia que seria muito difícil 
que a direção do partido recusasse 
o resultado de tal consulta, que es-
pera ganhar.

A ala de direita do PSOE é 
o braço da burguesia espanhola 
dentro do partido, e considera ar-
riscado, para a estabilidade do ca-
pitalismo espanhol, um governo 
PSOE-Ciudadanos sustentado ape-
nas por 130 deputados do Congres-
so, quando a maioria absoluta da 
câmara está em 176, ou seja, muito 
longe. Qualquer medida que este 
governo pretendesse apoiar, deve-
ria negociá-la com o PP ou com o 
PODEMOS, o que resultaria em 
um estancamento e um descrédito 
permanente do governo, que pode-
ria acabar em naufrágio a qualquer Albert Rivera
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momento.
Este setor está completamente 

alinhado ao IBEX35 e ao Ciudada-
nos quanto a necessidade de algum 
tipo de acordo PP-Ciudadanos sem 
Rajoy, e pactuar as grandes linhas 
da política econômica, social e ter-
ritorial com um PSOE na oposição, 
para marginalizar o PODEMOS no 
parlamento como inimigo comum 
de todos eles.

Seja qual for a via que afinal 
seja combinada para a investidura 
do novo governo, a classe domi-
nante vê claramente a necessidade 
de evitar novas eleições que, pro-
vavelmente, poderiam fazer com 
que o PODEMOS e seus aliados 
ultrapassassem o PSOE, ainda 
mais se a IU se incorpora às coli-
gações do PODEMOS e some seu 
1 milhão de votos conseguidos em 
20 de dezembro. No entanto, como 
vimos, a convocatória destas novas 
eleições não poderia ser descarta-
da.

COMBINAR A LUTA PARLAMENTAR 
COM A MOBILIZAÇÃO SOCIAL

A direção do PODEMOS deve 
ser felicitada pela habilidosa utili-
zação do parlamento para debilitar 
seus rivais e dar eco às suas pro-
postas políticas, mas cometeria um 
grande erro se depositasse toda sua 
confiança no que Marx chamou de 
“cretinismo parlamentar”.

O PODEMOS deve demons-
trar que deseja que sua proposta de 

“governo de progresso” seja levada 
a sério pelas massas trabalhadoras, 
suas famílias, a juventude, os apo-
sentados e demais setores popu-
lares castigados pela crise e pelos 
cortes. Para isso, deveria convocar 
em todo o país a mobilização po-
pular a favor desse governo, com 
um apelo explícito aos dirigentes 
sindicais da UGT e CCOO para 
que se unissem nesta ação. Isso 
exerceria uma pressão irresistível 
sobre a direção do PSOE.

Junto a isso, deve prosseguir 
com a combinação da luta parla-
mentar e a mobilização nas ruas. 
Foi positiva a apresentação, no 
Parlamento, da Lei de Emergência 
25, que inclui uma parte do progra-
ma eleitoral do PODEMOS con-
tra os cortes, a favor do aumento 
do salário mínimo e de medidas 
emergenciais para as famílias sem 
recursos, contra os despejos, entre 
outras medidas. Mas isso deveria 
estar acompanhado de atos públi-
cos massivos nos bairros e cidades, 
com o objetivo de dar a máxima 
publicidade para essa iniciativa.

A única forma de quebrar o im-
passe da luta parlamentar atual em 
benefício das famílias trabalhado-
ras, é através da luta fora do parla-
mento. Uma convocatória conjunta 
de uma mobilização nacional por 
parte das “Marchas da Dignidade”, 
as “Mareas” (campanhas contra 
os cortes e a austeridade), PODE-
MOS, Izquierda Unida e outros, 
teria uma resposta poderosa. A luta 

poderia ser organizada ao redor de 
uma plataforma simples de quatro 
ou cinco pontos: a revogação da 
contrarreforma trabalhista do PP, a 
revogação do artigo 135 da Cons-
tituição que, depois de sua modifi-
cação, outorga “por lei” um caráter 
prioritário ao pagamento da dívida 
pública sobre qualquer outro gasto 
estatal, a revogação da antidemo-
crática Lei da Mordaça, parar com 
os despejos e reverter todos os cor-
tes na saúde e na educação. Estes 
pontos deveriam concluir com a 
necessidade de um “governo de 
mudança” para levá-los adiante. 
Trata-se de escolher uma data para 
culminar este plano de luta com 
uma marcha nacional à Madri, 
que exija a concretização de todos 
estes pontos. Isso demonstrará à 
maioria da população quais forças 
políticas estão realmente convictas 
e interessadas em solucionar os 
problemas sociais existentes.

A QUESTÃO CATALÃ

Partindo da hipótese de que o 
parlamento espanhol conseguis-
se eleger um novo governo sem 
a necessidade de recorrer a novas 
eleições, tal governo enfrentaria 
pressões descomunais, que ema-
nam das contradições do capita-
lismo espanhol, tanto econômicas 
como políticas. Teria que enfrentar 
as consequências da manutenção 
dos ajustes exigidos pela União 
Europeia e a exigência de redução 
da austeridade pelas famílias tra-
balhadoras, assim como o desafio 
da demanda pela independência 
catalã. 

Em relação a este último, no 
final do ano passado conseguiu-
-se finalmente formar um governo 
na Catalunha apoiado pelo bloco 
independentista Junts pel Sí (os 
nacionalistas de direita da CDC 
- Convergència Democràtica de 
Catalunya - de Artur Mas, e a so-

Pedro Sánchez e Albert Rivera
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cialdemocrata ERC ou Esquerra 
Republicana de Cataluny) e a Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP), 
que se declara anticapitalista. Este 
bloco conseguiu a maioria absoluta 
no parlamento catalão (Parlament) 
nas eleições autônomas de 27 de 
setembro, mas não a maioria abso-
luta de votos (48%) que lhe daria 
aval para promover uma declara-
ção unilateral de independência. 
Durante três meses, a CUP negou-
-se reiteradamente a apoiar a inves-
tidura do dirigente da CDC, Artur 
Mas, como Presidente da Generali-
tat (o governo catalão). Culpavam-
-no pela política de cortes do seu 
governo anterior e acusavam-no 
de cumplicidade com os casos de 
corrupção de seu partido, em parti-
cular dos que tocavam o clã Pujol, 
a família do ex-presidente da Ge-
neralitat, Jordi Pujol. 

Por fim, depois de uma áspera 
luta interna que esteve prestes a 
conduzir o partido à cisão, a ala 
“anticapitalista” da CUP cedeu 
ante a ala mais nacionalista que de-
fendia a eleição de Mas para salvar 
o chamado “processo independen-
tista”, o Procés. Isso veio acompa-
nhado de uma campanha infame 
de chantagem e assédio por parte 
da CDC e dos meios mais naciona-
listas contra a ala “anticapitalista” 
da CUP, a qual acusavam de “in-
filtrados do comunismo espanhol”, 
“chavistas” etc. 

O acordo, mesmo que tenha 
acabado na renúncia de Artur Mas 
como postulante a presidente, sig-
nificou uma hesitação humilhante 
da CUP, que cedeu dois de seus 10 
deputados a Junts pel Sí para asse-
gurar uma maioria absoluta própria 
no Parlamento nos temas que o go-
verno catalão considerava necessá-
rios para garantir sua estabilidade, 
a proibição da CUP de votar contra 
essas medidas (em todo caso pode-
ria abster-se) e também de votar no 
mesmo sentido que os partidos não 

nacionalistas contrários ao “direito 
de decidir”. Além disso, a CUP fa-
zia uma autocrítica pelo papel que 
havia desempenhado em deteriorar 
a imagem do Procés e do Junts pel 
Sí. Por último, a CUP aceitava vo-
tar a investidura como presidente 
do candidato eleito pessoalmente 
por Artur Mas, o ex-prefeito de Gi-
rona, Carles Puigdemont. 

Com essa posição, a CUP ficou 
desacreditada como força revolu-
cionária que pudesse aspirar a de-
sempenhar um papel independente 
no futuro. Está dividida interna-
mente, com sua ala mais nacio-
nalista cada vez mais próxima da 
ERC e sua ala “anticapitalista” iso-
lada e vista com desconfiança no 
Procés, o que se soma à diminuição 
de confiança nos dirigentes desta 
última ala entre os ativistas de sua 
base mais operária. Se, finalmente 
amanhã, os elementos mais revo-
lucionários e honestos dessa ala se 
levantarem para rechaçar o acordo 
espúrio com Junts pel Sí, não o fa-
rão para reviver uma CUP em de-
cadência, mas para unir-se à nova 
formação de esquerda que está 
nascendo na Catalunha da mão de 
Ada Colau e de En Comú Podem 
(ECP). 

A ECP ganhou as eleições de 
20 de dezembro na Catalunha sob 
a bandeira do direito à autodeter-
minação e da defesa de um pro-
grama político bastante radical. 
Abriga os independentistas e não 
independentistas que consideram 
central estender suas mãos ao resto 
da classe trabalhadora e da esquer-
da radical do Estado espanhol para 
lutar juntos contra a direita espa-
nhola e nacionalista pela Repúbli-
ca Catalã. Sem dúvida, neste novo 
espaço, os melhores elementos da 
CUP poderiam ser ganhos para um 
programa autenticamente marxista 
e internacionalista. Nossos com-
panheiros na Catalunha, Lluita de 
Classes, defendem uma República 

Catalã integrada voluntariamente 
em uma República Socialista Fe-
deral que acolha com igualdade 
todos os povos do Estado espa-
nhol, como um primeiro passo até 
os Estados Unidos Socialistas da 
Europa. 

É somente uma questão de tem-
po para que os dirigentes de Junts 
pel Sí, particularmente os burgue-
ses da CDC, traiam o Procés por 
meio de um acordo negociado 
com o futuro governo espanhol, 
no qual haja uma saída “honrosa” 
para ambas as partes. Assim que 
tomou posse de seu cargo como 
presidente da Generalitat, Puigfe-
mont declarou que não se deveria 
estabelecer uma data exata para a 
declaração de independência da 
Catalunha e que provavelmente 
demoraria um pouco mais do que 
os 18 meses acordados em outubro, 
na declaração pró-independentista 
do Parlamento. Junqueras, o di-
rigente da ERC e vice-presidente 
da Generalitat, também declarou 
recentemente que “infelizmente, 
a independência não depende so-
mente da vontade da Generalitat, 
mas também do Parlamento, da es-
tabilidade parlamentar, do Estado 
e dos mercados”. Evidentemente, 
um acordo deste tipo seria facilita-
do se o PSOE estivesse à frente do 
governo de Madri e não a direita 
espanhola, em cujo caso o conflito 
poderia prolongar-se e ficar expos-
to a novos períodos de agravamen-
to e tensões. 
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Para nós, um dos aspectos mais 
destacados e positivos da questão 
catalã atualmente é o papel de-
sempenhado pelos dirigentes do 
PODEMOS, que têm levantado 
valentemente a bandeira do direito 
à autodeterminação para a Cata-
lunha em todo o Estado espanhol. 
Eles estão ajudando a desenvolver 
a consciência política e democrá-
tica de amplas camadas da classe 
trabalhadora, da juventude e das 
camadas médias, fora da Catalu-
nha, a favor de que o povo catalão 
possa decidir por si mesmo seu 
futuro em relação ao Estado es-
panhol, enfraquecendo o naciona-
lismo espanhol reacionário nessas 
camadas. É interessante assinalar 
que uma recente pesquisa, realiza-
da pelo jornal nacionalista catalão 
Ara, constatou que 42% dos espa-
nhóis aceitam atualmente o direito 
de autodeterminação para a Cata-
lunha. Há dois anos este número 
era irrelevante. 

O QUE O FUTURO GOVERNO
PODE ESPERAR

A burguesia espanhola enfren-
ta graves desafios e precisa de 
partidos políticos com autoridade 
suficiente, que garanta para ela es-
tabilidade política e social. O mal-
-estar social persiste, bem como a 
falta de autoridade das instituições 
do Estado. A isso, soma-se o cres-
cimento do que a classe dominante 
chama de esquerda radical e “an-
tissistema”. Tudo isso enche de de-
sespero a burguesia, que está muito 
preocupada porque precisa manter 
e aprofundar a política de ajuste. 

Diferente do que afirmam al-
guns companheiros dirigentes da 
esquerda no PODEMOS e na IU, 
as políticas de austeridade e de 
cortes não se devem a motivos 
ideológicos ou a uma ruptura do 
consenso social pela vontade de 
beneficiar “as elites”. Essas políti-

cas estão firmemente enraizadas na 
realidade econômica do país, fruto 
da crise capitalista. 

Mesmo com todos os cortes, a 
queda do gasto estatal e a elimi-
nação do emprego público, a eco-
nomia não cresce o suficiente para 
reduzir a dívida pública que, pela 
primeira vez, chegou a 100% da 
riqueza gerada no ano, o Produto 
Interno Bruto (PIB). 

A economia espanhola, que 
cresceu 3,2% do PIB em 2015 – 
um crescimento aparentemente 
significativo – ainda não recupe-
rou seu nível de produção ante-
rior à crise. O PIB espanhol ainda 
se situa, no começo de 2016, 4% 
abaixo do PIB que tinha no final 
de 2008. Tampouco este ano po-
derá recuperar esse nível, já que a 
melhor das estatísticas aponta para 
um crescimento de 2,7%. Isso quer 
dizer que todos os esforços de qua-
se uma década não serviram para 
restituir a riqueza destruída.

Ainda que tenha havido uma 
redução significativa do desempre-
go, de 26% em 2013 para 20,9% 
agora, isso deve-se em parte à que-
da de população ativa, com a ida 
ao exterior de centenas de milhares 
de pessoas fugindo do desemprego 
e da crise. Segundo a Pesquisa de 
População Ativa do último trimes-
tre de 2015, a população economi-
camente ativa diminuiu cerca de 
600 mil em relação a 2011 e há 60 
mil pessoas a menos com emprego. 
A população assalariada diminuiu 
2,2 milhões desde 2008 – 14,8 
frente a 17 milhões – com 250 mil 
trabalhadores a menos com con-
tratos indefinidos. Entre os con-
tratos de trabalho que estão sendo 
firmados, 92% são temporários. A 
temporalidade afeta 26% dos tra-
balhadores e o trabalho em tempo 
parcial atinge 15,8%. 

De acordo com dados de con-
tratação do Ministério do Empre-
go, a duração média dos contratos 

temporários baixou de 79 dias em 
2006 a 53,4 em 2015. Um fenô-
meno que se vê com clareza na in-
dústria. Antes da crise, um contra-
to temporário no setor durava em 
média seis meses. Agora, apenas 
chega a dois. Não só caiu a dura-
ção média, os contratos de menor 
duração (sete dias ou menos) re-
presentam já 25% do total de con-
tratos temporários. Dos cerca de 
5 milhões de desempregados, 3,5 
milhões não recebem nenhum sub-
sídio ou auxílio. 

Isso é o que explica o que a di-
reita do PP não entende. Em que 
pese a melhora formal da econo-
mia e a diminuição do desempre-
go, as condições de vida precárias 
de camadas crescentes da classe 
trabalhadora e da juventude é o que 
explica o enorme mal-estar, raiva e 
indignação que alimentam o voto e 
o apoio ao PODEMOS. 

Ainda que a economia espanho-
la tenha se beneficiado da queda do 
preço do petróleo (uma economia 
de 15 bilhões de euros em 2015) e 
da desvalorização do euro em rela-
ção ao dólar, a atividade produtiva 
já está começando a se ressentir 
conforme se amplia a desacelera-
ção do crescimento mundial.

No último trimestre de 2015, 
houve uma destruição de 55.000 
empregos na indústria. Nas últimas 
semanas e meses ocorreram toda 
uma série de demissões massivas e 
fechamento de empresas na indús-
tria: fechamento da Bimbo em Be-
aleares e da Altadis em Logroño; a 
paralisação indefinida da siderúrgi-
ca ACB em Sestao; a demissão de 
40% dos funcionários da fábrica 
de componentes automobilísticos 
TRW em Navarra; 750 demissões 
na Repsol ou a ameaça de falên-
cia da multinacional Abengoa, que 
conta com mais de 6.000 trabalha-
dores na Espanha.

Só o setor agrícola e de serviços 
continuam produzindo emprego.
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A isto se soma a pressão im-
piedosa da União Europeia, que 
afirma que a Espanha ainda deve-
rá realizar ajustes “durante alguns 
anos”. Recentemente, a Comissão 
Europeia (o governo da União 
Europeia) reiterou que a Espanha 
não cumprirá os objetivos do dé-
ficit público em 2016 sem ajustes 
adicionais – cerca de 9 bilhões de 
euros.

Como elemento de pressão adi-
cional para a formação do novo 
governo, a Comissão Europeia 
avisou que a recuperação pode sair 
dos trilhos se o próximo governo 
reverter as reformas aprovadas 
pelo PP. “Os riscos políticos de-
rivados da dificuldade de formar 
o governo podem desacelerar as 
reformas e provocar uma deterio-
ração da confiança”, segundo o 
informe Espanha 2016, publicado 
no dia 24 de fevereiro. Bruxelas 
acredita que, para a Espanha, ain-
da faltam “ajustes durante alguns 
anos” (El País, 25 de janeiro). E 
acrescenta que o país deve “com-
pletar a reforma trabalhista”.

A inadimplência no setor ban-
cário continua acima de 10% dos 
créditos. E a Comissão Europeia 
adverte sobre a alta exposição que 
os bancos espanhóis ainda têm aos 
créditos imobiliários e sobre a difi-
culdade de ganhar dinheiro em um 
cenário de baixas taxas de juros e 
com a América Latina castigando 
a contabilidade dos grandes bancos 
espanhóis (Santander e BBVA). E 
aponta, ademais, que o banco ruim 
SAREB (que acumula os créditos 
impossíveis de cobrar) “poderá ne-
cessitar novas injeções financeiras 
do contribuinte” (ibidem).

Acrescenta-se a isso o déficit da 
Seguridade Social, uns 10 bilhões 
de euros anuais, cerca de 1% do 
PIB. A arrecadação por contribui-
ções de trabalhadores e empresá-
rios não cobre o gasto anual em 
aposentadorias, o que faz o gover-

no recorrer regularmente ao “fundo 
de aposentadorias”, acumulado du-
rante décadas quando ainda havia 
superávit. Os recursos disponíveis 
no “cofrinho das aposentadorias” 
foram reduzidos de 66 bilhões para 
32 bilhões em quatro anos. Neste 
ritmo, o fundo se esgotará em pou-
co mais de dois anos.

Em certa medida, isto se deve 
aos baixos salários dos novos con-
tratos, o que também diminui a 
base fiscal do pagamento da Segu-
ridade Social para estes trabalha-
dores. Isto se torna mais grave pela 
redução de impostos e a redução 
da cota de pagamento da segurida-
de social para o empresariado.

POLARIZAÇÃO POLÍTICA CRESCENTE

Independentemente do que 
aconteça com a formação do novo 
governo, a Espanha entrou de ca-
beça em um longo período de ins-
tabilidade em todos os níveis. O 
fato de que 6 milhões de pessoas, 
através do voto, tenham decidido 
virar as costas para o regime, seus 
partidos e instituições, nos mostra 
um alto nível de consciência políti-
ca potencialmente revolucionária. 
No polo oposto, o movimento do 
solo que a classe dominante sente 
sob seus pés está fomentando, cada 

vez mais, as posições reacionárias 
e histéricas que ajudam a politizar, 
reviver e impulsionar a ação polí-
tica em milhões de trabalhadores, 
mulheres e jovens que olham seus 
inimigos de classe e apaniguados 
cada vez mais com desprezo.

Em todo caso, se a classe domi-
nante conseguir instalar um gover-
no a favor de seus interesses, este 
governo será débil e frustrará rapi-
damente qualquer expectativa da 
população trabalhadora e da clas-
se média, e logo perderá sua base 
social. Toda esta situação prepara, 
portanto, um novo avanço decisivo 
em direção à esquerda.

Mas a conclusão que também 
devemos tirar é a seguinte: não há 
alternativa à austeridade sem rom-
per com o capitalismo. É necessário 
submeter os pilares da economia 
ao controle dos trabalhadores, com 
o objetivo de planificar os recursos 
produtivos para este fim. Trata-se 
de estatizar os bancos, grandes em-
presas e monopólios – começando 
pelas empresas do IBEX35 – e os 
grandes latifúndios, sob controle 
dos trabalhadores. Com um pro-
grama claro e concreto de trans-
formação social, e a organização e 
mobilização de milhões nas ruas e 
nos centros de trabalho, é claro que 
podemos!
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Entre os dias 19 e 23 de no-
vembro de 2015 realizou-se na 
cidade de Santiago de Cuba a 
terceira edição do Encontro de 
jovens de esquerda, o qual desde 
2012 é convocado pela Universi-
dade do Oriente.

Coordenado por jovens, o 
evento pretende servir como pla-
taforma de articulação e difusão 
do pensamento revolucionário 
em Cuba e na América Latina, 
desde o debate intergeracional e 
a recuperação da memória histó-
rica.

No evento agora ocorrido par-
ticiparam pesquisadores, profes-
sores e estudantes da Universida-
de do Oriente outras instituições 
da cidade de Santiago de Cuba, 
assim como uma delegação de 
Havana. Como tem sido tradição 
nestas atividades, também nela 
participaram vários jovens lati-
no-americanos que estudam em 
Cuba.

No dia 21 de novembro, os que 
participaram do encontro con-
cordaram em fundar a: “REDE 
DE JÓVENS ANTICAPITALIS-
TAS” como um bloco de jovens 
anticapitalistas” intergeracional 
para a promoção do pensamen-
to anticapitalista no âmbito das 
ações revolucionarias frente aos 
desafios da emancipação socia-
lista em Cuba, América Latina e 
em todo o mundo.

A rede é constituída quando 
o império do capital no mundo 
acelera sua guerra cultural de 
recolonização das mentes, das 
vontades, da definição de opções 

por transformações, das vidas de 
milhões de pessoas, às quais con-
vidam ou lhes impõe resignação 
diante da sociedade capitalista de 
todo o mundo.

Em Cuba, a despolitização de 
amplos setores da sociedade, sua 
reclusão aos espaços privados, 
bem como ao rasteiro economi-
cismo que busca se perpetuar na 
base das políticas econômicas, 
a escassa participação da popu-
lação em seu controle e a debi-
lidade das instituições e organi-
zações como seus provedores, 
são alguns dados da realidade 
nacional que colocam em risco a 
reprodução ampliada do projeto 
revolucionário e de sua hegemo-
nia libertaria.

Fundamos também a “Rede 
de Jovens Anticapitalistas” por-

que entendemos que a defesa da 
revolução socialista de libertação 
nacional em Cuba, e seu relança-
mento nas atuais condiciones, não 
podem ocorrer como cega obedi-
ência ou confiança em resultados 
previamente garantidos, mas sim, 
uma vez mais, como iniciativa e 
criação do poder popular.

OBJETIVO GERAL:

Relança o socialismo e o an-
ticapitalismo como fundamentos 
revolucionários das ações políti-
cas e sociais em Cuba, América 
Latina e no mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estimular a apropriação críti-
ca do pensamento marxista como 

Criada em Cuba a Rede Jovens 
Anticapitalistas
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Para além da condição, se assume a juventude como condição política revolucionária. A partir disso é que se constitui na 
composição da rede – como uma só – a dimensão jovem e intergerações. São os objetivos da rede aqueles os que aproximam 
nossas idades, fazendo deles um fator de unidade que enriquece a ação coletiva a partir da diversidade de experiências exis-
tentes. Portanto, a rede convoca e considera jovens tod@s @s revolucionari@s, independentemente de quantos anos tenha 
fisicamente. A idade espiritual é o dado mais relevante.

 Ainda que se trate de uma ideia que, por seu inseparável vínculo com a prática, tem que estar em permanente construção, 
convencionamos entender por socialismo: a socialização crescente dos meios de produção, do poder e da cultura/conheci-
mento; um modo histórico de organização da vida das pessoas que promova: a erradicação todas as dominações, exclusões, 
exploração e hierarquias de umas pessoas sobre outras; a preservação do meio ambiente natural a partir da eliminação do 
sistema social de consumo que o degrada: o capitalismo; a solidariedade humana ao invés do egoísmo; a desmercantilização 
progressiva da vida e a promoção de estímulos coletivos (morais, materiais e de participação política) no lugar da competição 
e do individualismo; a igualdade de oportunidades entre tod@s em vez da acumulação de riqueza ou de privilégios nas mãos 
de um grupo minoritário de pessoas; a direção cada vez mais social e melhoria do estado da sociedade em todos os níveis 
(ou seja: o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das formas de controle popular sobre o funcionamento do sistema político, 
e a elevação constante da capacidade deste último, de seus componentes e da relação entre eles, para servir ao desafio do 
aprofundamento socialista mediante o debate franco  e aberto dos problemas que enfrentamos, a participação decisiva de 
tod@s na busca de soluções, na gestão e condução dos locais de trabalho, de estudos, comunitários e organizativos onde se 
(auto)produz e (re)produz a vida pessoal (material e espiritual) de cada um e a vida econômica, cultural, política e social do 
projeto de libertação socialista.

base para desnudar as estratégias 
de dominação capitalista e identi-
ficar novos caminhos de constru-
ção do socialismo.

Recuperar e divulgar o legado 
das lutas e do pensamento revo-
lucionário na América Latina e 
em todo o mundo, em particular: 
a experiência da revolução cuba-
na no poder.

Desenvolver práticas partici-

pativas, criadoras e conscientes 
que contribuam com a busca de 
soluções revolucionarias aos pro-
blemas sociais acumulados em 
diferentes áreas (econômicas, 
nos bairros, rurais, institucionais, 
etc.).

Integrar os propósitos e esfor-
ços organizativos de coletivos e 
pessoas que compartilhem com 
a rede objetivos comuns, com o 

objetivo de incentivar a força da 
ação coletiva.

LINHAS DE AÇÃO:

Formação, Consolidação or-
ganizativa, Comunicação, Soli-
dariedade internacionalista, in-
cidindo no trabalho em escolas, 
universidades, comunidades, ins-
tituições, etc.

Criada em Cuba a Rede Jovens Anticapitalistas
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Honduras se caracteriza por ser 
um dos países mais conservadores 
no istmo centro-americano, além 
de ter sido utilizado, historica-
mente, como fundo de quintal dos 
governos dos EUA. Apesar destes 
aspectos, na última década, o mo-
vimento popular novamente se le-
vantou contra as ações ditatoriais 
dos governos de plantão (liberal-
-degenerados), sendo os dois últi-
mos acontecimentos mais impor-
tantes o golpe de Estado em 2009 
e o Movimento das Antorchas em 
2015 [NT: o nome “antorchas” 
refere-se ao uso de tochas de fogo 
que iluminavam as marchas neste 
movimento]; Eventos que, embo-
ra ocorridos em cenários distintos 
e por motivos diferentes, reper-
cutiram diretamente nas massas, 
aquelas que estão sempre sendo 
vitimadas e aos milhares morrem 
diariamente por causa da corrup-
ção e da miséria que a elite burgue-
sa capitalista espalhou como um 
vírus dentro da nação.

Quase 70% da população não 
tem educação básica, para não 
mencionar formação política e 
econômica, o que propicia um 
terreno fértil para o corporativis-
mo partidário e populista, o qual é 
aproveitado para o uso político do 
assistencialismo praticado pelo go-
verno. A luta popular está impreg-
nada por esse viés ideológico que 
não permite o crescimento aberto 
de uma organização de massas.

As condições de vida da po-
pulação estão diariamente ame-

açadas pela criminalidade e pela 
miséria provocadas pelo governo, 
que cumprindo as ordens do impe-
rialismo, através dos meios de co-
municação de massas, controla de 
modo intenso as mentes da popu-
lação; alienando-a com uma pro-
gramação de conteúdo precário e 
subordinada ao sistema, colocando 
assim as mentes das pessoas dian-
te um espetáculo incerto e vicioso, 
procurando mantê-las submissas, 
apesar de todos as mazelas que 
sofrem. Mas essa manipulação, ao 
colidir com a realidade, tem seus 
limites e por isso não consegue 
impedir que a população adquira 
consciência e que surjam vigoro-
sas lutas.

A indústria, o comércio, a agri-
cultura, a pesca, a pecuária, estão 
ancorados ao desenvolvimento de 
uma sociedade destinada a não sair 
do atraso enquanto for mantida 
sob o capitalismo. Isso, como em 
outros países da América Latina, 
ocorre em Honduras, que não es-
capa desta dura realidade. O que 
segue parece ter sido escrito sobre 

Honduras: “Nossa derrota esteve 
sempre implícita na vitória dos 
outros; nossa riqueza sempre ge-
rou nossa pobreza para alimentar 
a prosperidade dos outros” (Eduar-
do Galeano, 1970); os monopólios 
não se fizeram esperar e por meio 
deles a riqueza de nosso país con-
centra-se nas mãos de uns poucos 
burgueses nacionais e estrangeiros.

As três décadas de democra-
cia em Honduras vieram também 
acompanhadas dos males que o bi-
partidarismo propicia; a democra-
cia burguesa - antidemocrática por 
excelência - corrói todos os elos do 
sistema de governo em Honduras. 
Assim funciona a democracia das 
elites empresariais e daqueles que 
nos governam. Reina o autorita-
rismo em benefício de poucos; en-
quanto uns são reprimidos outros 
são obedientes. Rousseau (1762) 
afirma: “O mais forte nunca o é 
o suficiente para que seja sempre 
o senhor, se não transforma sua 
força em direito e a obediência 
em dever.” Isso é verdade até cer-
to ponto, porque há sinais de de-
sobediência de amplos setores do 
povo que buscam a necessidade da 
transformação social que varrerá 
essa repressão, essas leis e essa ro-
tina, o conservadorismo ideológico 
que ainda está vivo dentro de um 
amplo setor da população.

O bipartidarismo tem caracte-
rísticas quase feudais. As vorazes 
elites econômicas e empresariais 
sempre mantiveram um casamen-
to sombrio (com qualquer dos go-

Honduras: Crise e Fortalecimento 
do Movimento Popular
Izquierda Marxista (Honduras)

Mel Zelaya
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vernos de plantão), e é assim que 
conseguem jogar sobre as massas 
as dificuldades da crise. Enquanto 
o preço do petróleo sofre interna-
cionalmente uma queda, em nosso 
país aumenta, e se eles aplicam 
uma diminuição é de apenas pou-
cos centavos da moeda corrente, 
“lempiras”, (se é que o fazem); 
por outro lado os salários perma-
necem atrofiados e os preços da 
cesta básica, tal como ocorre com 
os combustíveis, sobem sem que 
nunca seja possível ver a sua redu-
ção. Em essência, o que vemos é 
que gradualmente nosso padrão de 
vida cai para manter os privilégios 
da oligarquia local subserviente 
ao imperialismo. Dos 8,5 milhões 
de habitantes de Honduras, seis 
milhões vivem na pobreza e dois 
terços destes estão em situação de 
pobreza extrema.

Da mesma forma, a elite do-
minante do país realiza projetos 
que buscam o ganho pessoal e, via 
Congresso Nacional e outros orga-
nismos do Estado, revestem esses 

projetos com uma aparência de in-
teresse nacional. Esse é o caso das 
concessões ilimitadas de nossas 
estradas e recursos naturais para 
os capitalistas privados. Entregam 
à burguesia nacional e estrangeira 
muitos de nossos bens, como é o 
caso das “Cidades Modelo” agora 
conhecidas como Zona de Desen-
volvimento Econômico e Empre-
go (ZEDE) que inclusive violam a 
soberania que Honduras tem como 
um Estado-República. Outro mo-
tivo de preocupação são as con-
cessões das minas, que não geram 
riqueza para o país, pelo contrário, 
deixam em seu caminho um rastro 
de pobreza, doenças e sequelas. O 
solo erodido e doente - que uma 
vez foi fértil - nunca mais voltará 
a ser o mesmo.

GOLPE DE ESTADO

Após o Golpe de Estado contra 
o ex-presidente, José Manuel Ze-
laya Rosales, emerge aquilo que 
parecia ser uma esperança de mu-

dança. Os ânimos estavam à flor 
da pele em uma ebulição coletiva. 
O nível de organização dos movi-
mentos sociais, mas, sobretudo as 
hesitações e falta de clareza das 
direções, não permitiram que a eu-
foria coletiva atingisse os seus fins 
específicos. Enquanto isso, a pala-
vra de ordem nas ruas era “pátria, 
restituição ou morte”, e a maior 
consequência deste processo fo-
ram novamente as mortes.

Até então o movimento social 
não tinha visto um alvorecer e es-
tava com uma organização muito 
pequena, e embora tenha ocorrido 
um verdadeiro levante de massas, 
não se conseguiu realizar ações 
coordenadas desde o início, contra 
o Golpe de Estado. E depois, elas 
foram impossíveis devido à falta 
de iniciativa e de coragem da lide-
rança, e de uma política verdadei-
ramente revolucionária, e, quer se 
queira ou não, isso custou e con-
tinua custando o sangue de muitos 
irmãos hondurenhos que perma-
neceram na resistência. É tarefa 

Partido Libre
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fundamental construir uma direção 
bolchevique no movimento popu-
lar hondurenho, uma direção que 
esteja à altura das tarefas que a his-
tória nos colocará.

O Bloco Popular, por sua ex-
periência nas ruas, consegue assu-
mir o controle das manifestações 
e também reunir muitas organiza-
ções, o que evoluiu até chegar na-
quilo que hoje conhecemos como 
a Frente Nacional de Resistência 
Popular (FNRP), organização que 
se declara marxista-leninista, mas 
cuja direção comete erros ao não 
adotar mecanismos claros de de-
bate democrático que incentive 
a participação da base na tomada 
de decisões e permita uma melhor 
interação entre a base e a direção, 
para que esta seja renovada e rees-
truturada. A direção, com o passar 
do tempo, comete repetidamen-
te uma série de erros, o que faz a 
FNRP ter uma perda significativa 
de militância e credibilidade. Além 
disso contribui para a fragmenta-
ção em correntes que se desenvol-
veu mais tarde internamente no 
Libre. 

LIBRE: ACERTOS E DESACERTOS

O Partido Liberdade e Refun-
dação (Libre) nasceu como uma 
ferramenta para conduzir o povo 
ao governo através dos métodos 
convencionais das urnas, isso em 
um país onde os presidentes são 
eleitos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e não pelos eleito-
res, com as eleições manipuladas 
pelo governo de plantão através 
das estruturas de controle social 
(polícia militar). Ao nascer o Libre 
como um braço político da Fren-
te Nacional de Resistência Popu-
lar (FNRP), cometeu-se o erro de 
abandonar a luta nas ruas. Desde as 
últimas eleições a luta se concentra 
no terreno eleitoral.

Os marxistas não se opõem à 

luta eleitoral. Lenin falava da ne-
cessidade de lutar em instituições 
tão reacionárias tais como o parla-
mento burguês. As eleições podem 
ser uma tribuna, um amplificador 
para a denúncia do sistema, mas 
constituem tão somente um méto-
do adicional de luta e não é o mais 
importante. Há que se estabelecer 
medidas de controle pela base, tal 
como a de que nenhum funcionário 
tenha privilégios acima da base e 
do povo trabalhador. Uma primeira 
medida seria a de que nenhum fun-
cionário do Libre possa vir a ga-
nhar mais do que ganha um traba-
lhador qualificado. Também deve 
haver mecanismos para que a base 
possa destituir, a qualquer tempo, 
todo dirigente que viole os interes-
ses do povo ou se burocratize.

Estes erros e a conciliação de 
classes dos dirigentes do Libre 
conduziram a uma passividade e 
a um momentâneo ceticismo da 
base, a uma acomodação dos di-
rigentes. Nesse terreno se mantém 
uma estrutura que não oxigena a 
luta, por isso o fator da luta social 
e ideológica está sendo retardado, 
e às vezes até retrocede; a Frente 
não avança, sua força foi travada 
pela embriaguez eleitoral. A Fren-
te Nacional de Resistência Popular 
está servindo unicamente para ala-
vancar candidaturas supostamente 
com algum matiz socialista, mas, 
na verdade, são a ala mais refor-
mista do partido, que de alguma 
forma servem ao jogo da oligar-
quia.

Poderíamos atribuir ao Libre 
grandes avanços no processo de 
mudança, uma vez que superou a 
noção de bipartidarismo; se rom-
pem com os esquemas do libera-
lismo e do nacionalismo, isso não 
é mais que um reflexo do desper-
tar do povo trabalhador que tem 
também seus reflexos no terreno 
eleitoral. Alguns viram o Golpe 
de Estado como uma solução para 

remover o governo Zelaya. Na ver-
dade, esse remédio lhes resultou 
em algo muito amargo. Tais atos 
o levaram a participar do processo 
eleitoral, convertendo-o no deputa-
do mais votado.

O Libre, desde antes de sua 
criação, começa com o processo de 
construção social de uma imagem. 
Vemos como o Libre assume uma 
posição distinta a partir das ruas, 
com uma proposta diferente, atra-
ente para alguns e repulsiva para 
outros; nem todos se sentem con-
fortáveis diante dos ventos do so-
cialismo, a começar pelos setores 
oligárquicos, incluindo algumas 
pessoas sem-teto que foram dura-
mente afetadas ideologicamente 
pelo sistema.

Os grupos mais “radicais” 
agrupados no Libre, até antes do 
processo eleitoral, pareciam se 
concentrar na formação política e 
ideológica. Esta prática foi aban-
donada, e desde então, permanece 
assim até hoje. Pouco antes de se 
iniciar a corrida eleitoral, nova-
mente se aposta nas urnas, deixan-
do de lado a formação política e 
ideológica. Isso talvez venha a se 
constituir no erro mais grave.

Sem a formação política e ideo-
lógica, e sem fomentar-se um pon-
to de vista próprio nas fileiras da 
juventude, podemos encontrar jo-
vens entusiastas e muito capazes, 
porém com grandes debilidades na 
capacidade de formulação e argu-
mentação de ideias ou estratégias 
para a tomada do poder, dado que a 
domesticação do sistema penetrou 
em nossas fileiras antes mesmo 
que fossem formadas. Em outras 
palavras, há pessoas condiciona-
das ideologicamente em nossas fi-
leiras e não há interesse algum em 
formá-las, elas são vistas apenas 
como um voto a mais, uma ferra-
menta político-eleitoral.

Marx, certa vez, disse que para 
se transformar a sociedade, primei-
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ro era necessário compreendê-la. 
Como já explicado, um fator de-
terminante para que o movimento 
de massas não fosse vitorioso foi a 
debilidade da direção. É necessário 
construir quadros revolucionários 
no seio da classe trabalhadora, na 
juventude e no movimento popu-
lar. A prática na luta não basta, é 
necessário o estudo científico da 
sociedade, ou seja, da compre-
ensão do socialismo científico, o 
marxismo, para ter um programa, 
um partido, a estratégia e tática 
adequadas, capazes de transformar 
radicalmente a sociedade.

Neste ponto, o partido está en-
volvido no que alguns denominam 
de “patastera ideológica” [NT: 
uma expressão, criada em Hon-
duras, que poderia ser traduzida 
como “sopa ideológica”, uma mis-
tura confusa de ideias políticas en-
tre si contraditórias], com os pen-
samentos de esquerda e de direita 
entrelaçados, se confundindo. Ou-
tras vezes, invertendo tudo, alguns 
se atreveram a falar de uma “coe-
xistência pacífica entre as classes”, 
isso dentro de um partido que bus-
ca ter um enfoque classista.

Inclusive no processo eleitoral, 
embora a votação de um hondu-
renho tenha o mesmo valor que a 
de qualquer outro, sem importar 

sua classe, não se elimina a luta 
de classes e nem se estabelece a 
igualdade. A burguesia oligárquica 
conta com o apoio do imperialismo 
e todo um aparato que até agora 
lhe permitiu permanecer no poder. 
Mas, mesmo nessa trincheira do 
inimigo temos conquistado posi-
ções, porém quando não se adota 
uma política de independência de 
classe, isso leva a que a elite da 
esquerda, os deputados, acabem se 
vendendo ao oficialismo, traindo o 
povo que os elegeu.

É necessário que o Libre, assim 
como a FNRP, mantenha uma polí-
tica de firme apoio às classes popu-
lares e que defenda um programa 
de classe que aspire à transforma-
ção socialista da sociedade e por 
um governo do povo baseado na 
democracia operária.

A democratização do partido 
é certamente algo primordial, e 
embora consideramos que houve 
avanços, é necessário seguir me-
lhorando e estabelecendo eficien-
tes mecanismos de debate demo-
crático na base e de controle sobre 
os dirigentes. 

Tendo em conta os acertos e er-
ros do partido, afirmamos que exis-
tem mais triunfos que fracassos, e 
a partir da nossa perspectiva temos 
dentro do Libre um grande desafio.

O Libre conseguiu superar as 
barreiras do bipartidarismo. Está 
conseguindo impulsionar o socia-
lismo desde as bases. A juventude 
está se envolvendo no processo de 
mudança.

Conseguiu quebrar o tabu exis-
tente sobre a política em grande 
parte da população e as pessoas es-
tão mais atentas frente aos aconte-
cimentos políticos e aos ocupantes 
de cargos públicos.

Levou a política para as redes 
sociais, por onde flui a opinião pú-
blica (poder midiático).

Conseguiu envolver no pro-
cesso não só as classes populares, 
mas também as classes e camadas 
médias e os círculos de intelectuais 
que, embora com pauta discrepan-
te, permanecem juntos.

A arte da rebeldia é impulsiona-
da em suas várias expressões.

O sistema de impunidade que 
se espalhou pelo país foi posto a nu 
desde o Golpe de Estado de 2009.

Grandes parcelas da população 
já começaram a ver a esquerda 
como uma alternativa melhor.

A LUTA DOS INDIGNADOS

O processo de indignação come-
çou originalmente em um protesto 
em frente ao palácio presidencial 
em 12 de dezembro de 2014 con-
tra a reeleição presidencial que era 
pretendida por alguns personagens 
do partido no poder. Ocorreram 
ondas de protestos nos quais foram 
se somando mais pessoas, porém 
o grupo continuou a ser pequeno. 
Isto levou à formação de uma coa-
lizão de partidos de oposição que, 
com a pressão popular, conseguiu 
deter os planos de inserir legal-
mente a Polícia Militar da Ordem 
Pública (PMOP) na Constituição. 
Mas as mobilizações não cessaram 
aí, seguem ocorrendo, embora em 
menor escala.

A gota de vinho que faltava Luta contra o golpe
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Honduras: Crise e Fortalecimento do Movimento Popular

para transbordar a garrafa foi o 
desfalque realizado no Instituto 
Hondurenho de Seguridade Social 
(IHSS), que teve como consequên-
cia a morte de 2.888 pacientes em 
decorrência das medidas ultrajan-
tes como a administração de com-
primidos de farinha e gesso. Antes 
das Antorchas nas ruas vieram as 
faixas de protesto, os gritos, as ve-
las ... tudo isso como um precursor 
da explosão da indignação de um 
povo.

Assistimos também ao caso 
do jornalista David Romero. Ele 
foi vítima da repressão por ter de-
nunciado publicamente os funcio-
nários do Estado envolvidos em 
milionários roubos de empresas 
estatais e no tráfico de drogas, in-
cluindo o atual presidente. 

A participação de altos funcio-
nários do governo foi muito clara. 
Caíram alguns e outros estão livres, 
como é o caso da vice-presidente 
do Congresso Nacional, Lena Gu-
tiérrez, que está relacionada com a 
empresa farmacêutica que fabricou 
os comprimidos de farinha e gesso. 
Ela goza de sua liberdade por so-
bre a morte de quase 3.000 pesso-
as, enquanto outros são presos por 
roubar um churro ou uma galinha 
para comer. Assim é a justiça hon-
durenha. De tal desfalque foram 
desviados recursos para impulsio-
nar a campanha presidencial do 
atual presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández (JOH).

Há muitos outros elementos 
no caso do desfalque de IHSS, e 
relações de mais funcionários do 
Estado de Honduras com outras 
instituições que foram saqueadas 
e até agora nenhum peixe grande 
foi para trás das grades. Os casos 
de corrupção em Honduras são 
incalculáveis, uma vez que cada 
empresa do Estado tem sua histó-
ria de roubo, usurpação, abuso de 
autoridade, violação dos direitos 
humanos, etc.

Nas ruas o povo tem se ma-
nifestado pedindo a intervenção 
de uma Comissão Internacional 
Contra a Impunidade em Hondu-
ras (CICIH) para a investigação 
de todos os casos de corrupção 
no governo atual e nos anteriores, 
e, desta forma, conseguir que os 
corruptos paguem pelos crimes 
que cometeram. A direção do mo-
vimento se dividiu e assim que 
isso ocorreu, uma de suas cisões 
se aproxima da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) para 
criar, em conjunto com o governo 
JOH, uma  Missão de Apoio Con-
tra a Corrupção  e a Impunidade 
em Honduras (MACCIH), abando-
nando assim a proposta que desde 
seu início veio a partir da base  dos 
indignados contra a corrupção; ao 
contrário, se criou uma dependên-
cia de organizações internacionais 
imperialistas - como são as ligadas 
ao governo dos Estados Unidos - 
como suposta solução para os con-
flitos de corrupção que têm sido 
historicamente sustentados pelos 
EUA. 

As massas organizadas conti-
nuam levantando suas bandeiras 
nas ruas, há um excesso de corrup-
ção que emana destes governos, 
mas as massas também querem ter 
uma vida melhor, onde possam vi-
ver sem pobreza e sem violência. A 

luta contra o Golpe de Estado, ou a 
dos Indignados, para citar os dois 
exemplos mais significativos, mas 
não os únicos, refletem a disposi-
ção de luta do povo.

O que falta em Honduras é uma 
liderança revolucionária para de-
fender as ideias do autêntico mar-
xismo e a clareza que deve vir de 
um programa revolucionário que 
tenha como objetivo a melhoria 
dos padrões de vida, a elimina-
ção do desemprego, propiciando 
educação suficiente para a popu-
lação, criando oportunidades para 
a reintegração social aos viciados 
em drogas e criminosos, dando es-
paços de cultura e esportes para a 
recreação da juventude, eliminan-
do os privilégios dos funcionários, 
punindo todos os funcionários 
corruptos, mudando as institui-
ções para que elas não protejam os 
poderosos, por meio da formação 
de um governo dos  trabalhado-
res para os trabalhadores, com a 
expropriação de empresas corrup-
tas e exploradoras e colocando-as 
para trabalhar sob o controle de-
mocrático dos trabalhadores sob a 
base de uma economia planificada, 
uma política internacionalista que 
aspire a derrubada do capitalismo 
na região da América Central e em 
toda a América, pela Federação 
Socialista da América.

Os Indignados
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Dezenas de milhares de pes-
soas de todo o país vêm compa-
recendo aos eventos para ouvir o 
discurso de Bernie e ele tem rece-
bido milhões de votos. Até agora, 
ele ganhou as eleições primárias e 
cáucuses em nove estados, incluin-
do Michigan, e quase ganhou em 
Massachusetts e Iowa. Há apenas 
um ciclo eleitoral antes, tal fato 
estaria fora de questão. Ele tem 
milhares de voluntários e recebeu 
mais de 5 milhões de dólares em 
contribuições individuais de traba-

lhadores comuns e correntes, com 
uma média de contribuição abaixo 
de 30 dólares. Ele se aproveitou da 
raiva reprimida de milhões de es-
tadunidenses que estão nauseados 
e cansados do sistema. Não tives-
se Trump se apresentado como 
populista de direita, a mensagem 
populista de esquerda de Sanders 
quase com certeza receberia apoio 
ainda maior. Como resultado de 
sua campanha, milhões de pessoas 
despertaram para as ideias socialis-
tas e estão engajadas no processo 

eleitoral pela primeira vez.
Voltado para as eleições primá-

rias dos “Idos de Março”, Sanders 
enfrentou uma ladeira íngreme 
para alcançar Hillary Clinton, a 
candidata preferida do Establish-
ment do Partido Democrata. Os 
resultados estão agora à vista e 
Clinton ganhou por uma sólida 
margem na Florida, Ohio e Caro-
lina do Norte, por uma margem es-
treita em Illinois, e está à frente em 
Missouri, embora o resultado final, 
demasiado próximo, ainda esteja 
para ser declarado. Para ganhar a 
maioria dos delegados restantes 
envolvidos, e assumindo que os 
superdelegados aceitem os resul-
tados, Sanders necessitaria ganhar 
por mais de 58% nas disputas res-
tantes. Isto significa que ele ne-
cessitaria ganhar por 16 pontos ou 
mais entre os delegados dos esta-
dos ricos, como Nova Iorque, Pen-
silvânia, Califórnia e Nova Jersey.

Apesar de que continua sendo 
matematicamente possível que ele 
possa lograr a vitória, suas chan-
ces de ganhar a nomeação ficaram 
muito mais estreitas depois dos 
resultados de 15 de março. Acredi-
tamos que é o momento de seus se-
guidores lançarem um olhar sóbrio 

O que vem depois da campanha 
de Sanders? Como derrotar os 
bilionários?
Tom Trottier e John Peterson

A eleição presidencial de 2016 não será como as mais recentes eleições estadunidenses – na verdade será 
interessante e emocionante! Pela primeira vez na história dos EUA, um candidato convencional que se intitula 
socialista e diz que necessitamos de uma “revolução política contra a classe bilionária” está obtendo um grande 
impacto.

Bernie Sanders
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e sério na forma de como se pode 
levar adiante o impulso e o entu-
siasmo que sua campanha gerou. 

SISTEMA É MANIPULADO
   
Os Partidos Democrata e Repu-

blicano não são partidos políticos 
reais no sentido tradicional. Pelo 
contrário, são máquinas eleitorais 
conectadas às grandes empresas 
e ao Estado. Os candidatos para a 
maioria dos cargos públicos são 
escolhidos em primárias e cáucu-
ses organizados pelos governos 
estaduais e locais e pelos próprios 
partidos políticos. Três forças mui-
to poderosas influenciam essas 
eleições: a mídia, muito dinheiro, 
os aparatos e eleitores oficiais dos 
partidos.

Apenas seis empresas de mí-
dia controlam 90% das emissoras 
de rádio, televisão, jornais, revis-
tas etc. Há algumas exceções, The 
Washington Post, por exemplo, 
não é de propriedade de nenhuma 
das seis maiores empresas – mas 
de um bilionário, Jeff Bezos, de 
Amazon.com! Em poucas pala-
vras, a mídia não é de propriedade 
dos 99%, e sim dos 1% do topo.

A maior parte dos pacotes de 
cobertura política da mídia não se 
baseia nas questões que mais afe-
tam os trabalhadores estaduniden-
ses, e sim no sensacionalismo de 
uma “corrida de cavalos”. Se sua 
cobertura se orientasse mais para 
os problemas reais, Sanders quase 
certamente teria obtido resultados 
ainda melhores, mas não tem ne-
nhuma intenção de fazer isto. Nas 
eleições gerais, sequer permitiram 
a presença de candidatos de tercei-
ros partidos no debate e, no passa-
do, houve o caso do candidato do 
Partido Verde que foi preso pelo 
“crime” de tentar assistir a um de-
bate presidencial! Embora tenham 
sido forçados a cobrir seus discur-
sos e o entusiasmo em torno de 

sua campanha, seu mantra desde o 
início tem sido o de que “Sanders 
não pode ganhar”. Algumas vezes, 
sutilmente e, outras vezes, não tão 
sutilmente, andaram trabalhando 
para garantir que esta profecia se 
cumpra totalmente.

O segundo fator é muito di-
nheiro – o maná da política sob o 
capitalismo. Se olharmos para os 
outros candidatos, à exceção de 
Sanders, 159 famílias e grandes 
empresas deram metade do dinhei-
ro arrecadado por todo o grupo. 
Ademais, as grandes empresas ca-
nalizam enormes quantidades de 
dinheiro em inexplicáveis super-
-PACs (Comitês de Ação Política).

O último fator é o Establish-
ment do Partido Democrata: mem-
bros do Congresso e outros eleito-
res oficiais que se encontram em 
suas posições precisamente devido 
à mídia e ao dinheiro dos super-ri-
cos. Tomemos, por exemplo, a “ala 
esquerda” do partido, senadores 
Elizabeth Warren e Sherrod Bro-
wn. Warren permaneceu “neutra” 
na corrida entre Clinton e Sanders, 
e Brown endossou Clinton. Na Câ-
mara dos Representantes existem 
188 Democratas, com a “esquer-
da” organizada na Conferência 
Progressista do Congresso (CPC, 
em suas siglas em inglês), que tem 
cerca de 71 membros. Destes 71, 
somente quatro endossaram San-
ders, menos de 6% do CPC e ape-
nas 2% dos Democratas da Câmara 
em geral. Entre os superdelegados 
não eleitos do Partido Democrata, 
Clinton tem 95% e Sanders somen-
te 5%.

Este é um partido que clara-
mente está contra ele. Pensamos 
que Bernie cometeu um erro ao 
apoiar Obama e se lançar como 
Democrata. Os Democratas e Re-
publicanos são ambos controlados 
pelo grande negócio e pelos bilio-
nários que possuem e controlam a 
economia. Para fazer uma revolu-

ção de verdade, a maioria necessita 
tomar o controle da sociedade das 
mãos desses indivíduos e institui-
ções. Para fazer isto, necessitamos 
romper com o capitalismo e com 
os partidos que o defendem. Para 
isto, necessitamos de um partido 
de nossa propriedade: um partido 
socialista de massas baseado na 
classe trabalhadora.

CONSTRUIR UM NOVO PARTIDO!

A campanha de Sanders, com 
seu dinheiro e infraestrutura, pode 
começar a estabelecer esse partido, 
começando neste ano, com Bernie 
Sanders como seu primeiro candi-
dato presidencial. Em vez dos pró-
ximos meses serem destinados a 
bater em Hillary Clinton, poderiam 
ser destinados a bater no capitalis-
mo e a lutar pelo socialismo. Com 
os exércitos de voluntários que ele 
tem, poderia facilmente figurar nas 
papeletas de votação de cada esta-
do.  

As pesquisas de opinião mos-
tram que as preocupações com a 
economia são o assunto principal 
tanto para os eleitores Democra-
tas quanto para os Republicanos. 
Apoiadores de ambos os partidos 
se sentem traídos pelo Establish-
ment, mas não veem alternativa vi-
ável fora dessas instituições. Ade-
mais, Sanders tem se dado melhor 
nos estados onde os independentes 
podem votar nas eleições do Parti-
do Democrata. Estas pessoas estão 
votando por ele porque ele se inti-
tula socialista, e apesar de concor-
rer como um Democrata. Os jovens 
de todos os grupos demográficos 
estão majoritariamente a favor de 
Sanders. Além disso, 56,5% dos 
jovens na idade entre 18 e 35 anos 
se consideram como classe traba-
lhadora, um índice muito mais alto 
do que em qualquer outro grupo de 
idade, e o número mais alto desde 
que se começou a fazer este regis-

O que vem a seguir na campanha de Sanders? Como derrotar os bilionários?
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tro. Esta é a base orgânica para o 
futuro êxito de um partido de mas-
sas da classe trabalhadora.

Apelar aos sindicatos para se 
unirem a um verdadeiro partido 
dos trabalhadores para lutar pelo 
socialismo teria de ser uma das 
prioridades do partido. O movi-
mento Trabalhadores por Bernie, 
que pede apoio para um presidente 
que vai ouvir os 99%, é somente 
uma indicação do apoio que tal 
partido receberia dentro do mo-
vimento organizado dos trabalha-
dores. Sindicatos representando 
aproximadamente 1,4 milhões de 
trabalhadores já endossaram San-
ders, incluindo os Trabalhadores 
das Comunicações da América, o 
Sindicato dos Trabalhadores Ame-
ricanos dos Correios, o Sindicato 
dos Trabalhadores do Transporte 
e o Sindicato Nacional dos Enfer-
meiros. Seus líderes podem não vir 
junto ao endosso a Sanders como 
um socialista independente, mas 
esta é uma batalha que seria trava-
da pelas fileiras de cada sindicato 
no país. Combinando a luta elei-
toral por políticas socialistas com 
campanhas de organização sindi-
cal, o movimento dos trabalhado-
res seria revitalizado e rapidamen-
te reverteria décadas de declínio. 

Se a liderança atual não estiver à 
altura da tarefa de defender os in-
teresses dos trabalhadores lutando 
contra o capitalismo, então serão 
necessários novos líderes!

Um partido socialista de mas-
sas seria verdadeiramente demo-
crático, com suas políticas e líderes 
eleitos e controlados pela militân-
cia. Poderia ter sua própria impren-
sa, televisão e rádio, para combater 
as mentiras da mídia capitalista. 
Tal partido não somente concorre-
ria às eleições em todos os níveis 
de governo, também organizaria 
protestos contra assassinatos poli-
ciais racistas, apoio aos trabalha-
dores em greve e ajudaria a organi-
zar aos não-organizados para lutas 
salariais e melhores condições de 
trabalho. Lutaria pela nacionaliza-
ção das 500 maiores corporações, 
a serem administradas com base 
no controle público e democrático 
dos trabalhadores, e não por uma 
burocracia não-eleita, como a ad-
ministração do Serviço de Correios 
dos EUA. Lutaria por um progra-
ma massivo de obras públicas para 
reconstruir a infraestrutura deterio-
rada do país, garantindo empregos 
bem pagos e proteção ou um lugar 
para a educação de todos, para não 
mencionar os cuidados socializa-

dos de saúde universal e o cancela-
mento das dívidas dos estudantes. 
Tudo isto energizaria milhões de 
pessoas que ainda não estão con-
vencidas de que vale a pena envol-
verem-se na política.

O BECO SEM SAÍDA DO 
“MAL MENOR”

Alguns argumentarão que Ber-
nie deve lutar até o fim pela indi-
cação do Partido Democrata e que 
deve manter seu compromisso de 
apoiar Clinton caso perca “hones-
tamente”, uma vez que ela é um 
“mal menor” que Donald Trump 
ou qualquer outro que os Repu-
blicanos colocarem. Mas Sanders 
disse muitas vezes, corretamente, 
que Hillary Clinton é financiada 
por Wall Street. As grandes empre-
sas dos super-PACs estão prepa-
radas para apoiar Clinton e atacar 
Sanders. Hillary estava no conse-
lho de administração da Wal-Mart, 
a maior empregadora privada do 
país, de 1986 a 1992. Esta é uma 
empresa que é famigeradamente 
anti-sindical e é conhecida por pa-
gar aos seus trabalhadores salários 
de fome. Além de tudo isto, ambos 
os Clinton receberam centenas de 
milhares de dólares por “discur-
sos” às grandes empresas de Wall 
Street.

Alguém realmente acredita que, 
como presidente, Hillary Clinton, 
não seria servil às grandes em-
presas? Como pode Sanders dizer 
as coisas que vem dizendo sobre 
Clinton no transcorrer da campa-
nha – que é grande parte da razão 
por que as pessoas se sentem atraí-
das por sua candidatura – somente 
para apoiá-la no final?

Há oito anos, disseram-nos que 
a eleição de Obama para a Presi-
dência e dos Democratas para o 
Congresso tornaria as coisas me-
lhores – e isto não ocorreu! A insta-
bilidade e declínio dos padrões de 

O que vem a seguir na campanha de Sanders? Como derrotar os bilionários?

Democratas e Republicanos, dois partidos da classe dominante
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vida da classe trabalhadora se de-
vem à continuação da crise do ca-
pitalismo. Os Democratas não têm 
nenhuma resposta para isto uma 
vez que apoiam o sistema. Após 
seus primeiros dois anos em fun-
ções, muitos apoiadores de Obama 
se sentiram traídos. A insatisfação 
levou alguns a ficarem em casa nas 
eleições intermediárias de 2010, e 
outros a votar nos Republicanos 
como protesto contra os Democra-
tas que estavam no poder.

Em 2008, havia 257 Democra-
tas na Casa de Representantes, 57 
no Senado, e controlavam o gover-
no de 29 estados. Os Republica-
nos ganharam o controle da Casa 
de Representantes em 2010, e do 
Senado em 2014. Atualmente, há 
somente 188 Democratas no Con-
gresso, 44 no senado, e 18 gover-
nadores Democratas. Os Democra-
tas também perderam o controle de 
muitas casas legislativas estaduais.

Os líderes trabalhistas e o enor-
me grupo que defende o “menor 
de dois males” devem examinar os 
resultados de sua estratégia. Como 

podem explicar o fato de que am-
bos os principais partidos se mo-
veram de forma constante para a 
direita durante as últimas décadas? 
Por que as condições da maioria 
pioram dramaticamente, enquanto 
os ricos ficam mais ricos do que 
antes? Como pode algo disto ser 
considerada um êxito?

TEMPO DE QUEBRAR 
O CÍRCULO VICIOSO!

A classe dominante está preo-
cupada com o fato de que Sanders 
está despertando forças que ela não 
pode controlar. Querem desespera-
damente que ele e seus seguidores 
se mantenham dentro do Partido 
Democrata. Embora digam que 
sua candidatura se encontra em 
um “beco sem saída”, não obstante 
incitam-no a continuar disputando 
a convenção. Seu raciocínio não 
poderia se expressar de forma mais 
clara: “Ele está prestando um ser-
viço real ao partido ao qual somen-
te recentemente se juntou, e, para o 
país, Clinton é de longe o melhor 
candidato por causa dele. Mais 
do que isto, o Partido Democra-
ta está prestando atenção aos mi-
lhões de furiosos marginalizados, 
aqueles que podem ser tentados 
pelos demagogos que querem tor-
nar a América branca novamente. 
Obrigado Sanders por isto.... Suas 
ideias irão modelar cada parte da 
plataforma do partido, o que dará 
a Clinton o que ela necessita: uma 
mensagem clara. Eventualmente 
ele apoiará a mulher que ele in-
fluenciou, e os Democratas serão 
os melhores por isto”.

O próprio conselho editorial 
de New York Times está pedindo 
aos seus apoiadores para “fazer 
uma revolução política” – concor-
rendo como candidatos do Partido 
Democrata e abrindo seu caminho 
através do sistema a posições de 
poder e influência. Esta é a voz da 

burguesia séria, que busca manter 
a ira e o entusiasmo que a campa-
nha de Sanders despertou dentro 
de canais seguros.

Sanders estará sob intensa pres-
são “para não acabar como um 
‘saqueador’ igual a Ralph Nader”. 
Seus seguidores serão informados 
de que, se ele concorrer como in-
dependente, isto poderia levar à 
eleição de Donald Trump. Vamos 
ser claros: se Trump ganhar a pre-
sidência, a culpa caberia inteira-
mente ao Partido Democrata e aos 
líderes trabalhistas por não cons-
truírem uma alternativa operária 
de massas. Se Trump ganhar, não 
poderíamos ficar esperando para 
que os Democratas tentem tirá-lo 
em uma futura eleição. A classe 
trabalhadora teria que organizar, 
mobilizar, lutar, protestar e ocupar 
nossos postos de trabalho, campi 
e ruas para tirá-lo da Casa Bran-
ca – e, ao mesmo tempo, construir 
um partido trabalhista socialista 
de massas para substituir tanto a 
ele quanto a ambos os partidos das 
grandes empresas.     

Então, como poderemos sair 
do círculo vicioso do mal menor? 
Quebrando o círculo! Não vai 
acontecer sem problemas e não 
acontecerá da noite para o dia, mas 
certamente nunca acontecerá com 
base em um dos “males”. A única 
forma de se lutar contra todas as 
formas de “mal” é com um partido 
socialista de massas e com a revo-
lução contra o capitalismo!

JUNTE-SE À REVOLUÇÃO!

Se Sanders romper com os De-
mocratas e concorrer como inde-
pendente, não está garantido que 
possa ganhar. Mas se os Republi-
canos concorrerem com Trump ou 
outro candidato, então as coisas 
podem certamente se tornar inte-
ressantes. Mesmo que Sanders ve-
nha a ganhar como Democrata, ele 

O que vem a seguir na campanha de Sanders? Como derrotar os bilionários?

Donald Trump e Hillary Clinton
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O que vem a seguir na campanha de Sanders? Como derrotar os bilionários?

ficaria imobilizado dentro de um 
partido hostil, confrontado por um 
Congresso hostil e pela burocra-
cia governamental. A maioria das 
pessoas concordaria que demorará 
mais de uma eleição para se trazer 
o tipo de mudança que necessita-
mos para transformar fundamen-
talmente a sociedade. O próprio 
Sanders disse que uma pessoa não 
pode fazer isto sozinha. Ao se lan-
çar as bases para um novo partido, 
mudanças reais podem ocorrer nos 
EUA em futuro próximo, mesmo 
que Sanders não ganhe neste ano.

Assim, não há razão para qual-
quer pessoa que apoie Bernie 
Sanders se sentir cabisbaixo ou 
desalentado depois dos resultados 
da Super Terça-feira. Apenas há 
alguns anos atrás, até mesmo a pa-
lavra “socialismo” era vista com 
suspeição pela maioria dos esta-
dunidenses. Agora, faz parte dos 
principais discursos políticos, en-
quanto milhões de pessoas buscam 
saber mais. O capitalismo nada 
pode oferecer à maioria. Na base 
da experiência dos próximos anos, 
milhões de pessoas estarão ainda 
mais politicamente radicalizadas. 
O apoio ao socialismo e uma pro-
funda compreensão do que se ne-
cessita para alcançá-lo crescerão 
exponencialmente.

Mas quanto mais Sanders jogar 
pelas regras do Partido Democrata, 
mais difícil será para romper com 
ele, se e quando Clinton obtiver a 
indicação. Este é o “beco sem sa-
ída” a que se refere o New York 
Times. Mas o impulso em torno de 
Sanders não precisa terminar em 
um beco sem saída. Milhares de 
seus seguidores de fato devem pos-
tular-se para um cargo – não como 
Democratas – mas como membros 
de um novo e vibrante partido in-
dependente das grandes empresas 
e para a classe trabalhadora. Em 
vez de enfrentar a possibilidade de 
um golpe potencialmente desmo-

ralizante nos próximos meses, a 
enorme energia poderia ser canali-
zada para estabelecer os alicerces 
de algo verdadeiramente histórico 
e transformador. Os tempos estão 
mudando rapidamente. Um novo 
partido da classe trabalhadora, 
construído por ela e para ela, ba-
seado no trabalho organizado e na 
juventude, e armado com um pro-
grama socialista poderia se elevar 
rapidamente ao topo.

Os seguidores de Clinton dizem 
que as propostas progressistas de 
Sanders não são realistas. Em cer-
to sentido, estão corretos – elas não 
são realistas e irrealizáveis dentro 

das fronteiras do capitalismo. Se 
Sanders e seus seguidores rompe-
rem tanto com o sistema quanto 
com seus partidos, todo um mundo 
novo de possibilidades se abrirá. 
Não é demasiado tarde para uma 
mudança de curso. A hora é ago-
ra e não há tempo a perder. Longe 
de haver terminado, estamos só no 
início da revolução. Mas a revolu-
ção não terá êxito se não começar-
mos a prepará-la hoje. É isto que 
nós da CMI estamos fazendo nos 
EUA e em todo o mundo. Junte-se 
a nós na luta por um mundo me-
lhor – um mundo de socialismo e 
revolução!        

A luta pelo salário mínimo
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A EXPERIÊNCIA HISTÓRICA E 
MATERIAL COMO FUNDAMENTO 

POLÍTICO DO COMBATE À OPRESSÃO 
CONTRA AS MULHERES

Uma plataforma política, com 
reivindicações transitórias para a 
luta pela emancipação da mulher 
trabalhadora, está baseada no Pro-
grama de Transição e na premissa 
de Trotsky de que:

“É necessário ajudar as mas-
sas, no processo de suas lutas 
cotidianas a encontrar a ponte 
entre suas reivindicações atuais 
e o programa da revolução so-
cialista. Esta ponte deve consistir 
em um sistema de reivindicações 
transitórias que parta das atuais 
condições e consciência de largas 
camadas da classe operária e con-
duza, invariavelmente, a uma só e 
mesma conclusão: a conquista do 
poder pelo proletariado.” [1]

Desta forma, na presente plata-
forma política, apresentamos ques-
tões referentes à luta da mulher e 
reivindicações para melhoria de 
vida dentro do sistema capitalista, 
mas que conduzem e estão conec-
tadas ao programa maior de cons-
trução do partido revolucionário e 
a tomada do poder pela classe tra-
balhadora, rumo à sua real eman-
cipação.

Ao discutir a situação atual 
das mulheres na sociedade, parti-
mos da compreensão materialista 
e histórica de que a exploração e 
opressão a qual são submetidas é 
resultado da ordem pautada nas re-
lações sociais da sociedade dividi-
da em classes. Nesta sociedade, ao 
longo da história, surge a família, a 
monogamia, a propriedade privada 
e, por fim, o Estado.

A sociedade está organizada 
por meio do regime de produção 
capitalista, que se torna o sistema 
dominante com a queda do modo 
de produção feudal, o crescimen-
to das indústrias e do comércio, a 

ascensão da burguesia como classe 
dominante.

A industrialização, primeiro na 
forma de manufaturas, depois as 
fábricas impulsionadas por moto-
res, levou a ganhos de produção 
como o mundo nunca tinha visto 
antes. Os primeiros países capita-
listas exportaram mercadorias para 
o mundo inteiro e, a partir do sécu-
lo XIX, começaram a exportar ca-
pitais (fábricas e ferrovias, inicial-
mente). Isto constituiu o moderno 
imperialismo, analisado por Lenin 
(Imperialismo, estágio supremo do 
capitalismo). No início do século 
XX o mundo estava dividido entre 

Plataforma Política de luta 
pela emancipação da mulher 
trabalhadora – Parte 1
Comissão de Mulheres da Esquerda Marxista

[1] Documentos de fundação da IV Internacional: Congresso de 1938. São Paulo: Sundermann, 2008.
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as principais potências capitalistas 
e o progresso histórico retardava-
-se ou parava. A propriedade pri-
vada dos meios de produção e as 
fronteiras nacionais são as barrei-
ras que impedem o mundo de dar 
passos gigantes em direção a um 
novo futuro.

A divisão social do trabalho a 
nível mundial foi um grande pro-
gresso histórico, necessário para o 
enorme desenvolvimento que al-
cançou a humanidade desde o ca-
pitalismo, resultado do acúmulo de 
técnicas e formação de um amplo 
operariado, a classe dos trabalha-
dores assalariados. Nesta situação, 
a monogamia e a família nuclear 
asseguraram a sobrevivência dos 
trabalhadores no dia a dia, com a 
manutenção do lar e a criação dos 
filhos, futuros proletários, engre-
nagem necessária para o sistema. 
Na sua obra A Origem da Família, 
da Propriedade Privada e do Esta-
do, Engels explica:

“A monogamia foi um grande 
progresso histórico, mas, ao mes-
mo tempo, iniciou, juntamente com 
a escravidão e as riquezas priva-
das, aquele período, que dura até 
nossos dias, no qual cada progres-
so é simultaneamente um retroces-
so relativo, e o bem-estar e o de-
senvolvimento de uns se verificam 
às custas da dor e da repressão 
de outros. É a forma celular da 
sociedade civilizada, na qual já 
podemos estudar a natureza das 
contradições e dos antagonismos 
que atingem seu pleno desenvolvi-
mento nessa sociedade” (1980, p. 
70-71?)

Além do posicionamento de 
cada país no mercado e na pro-

dução global, a divisão mundial 
do trabalho tem como expressão 
a divisão de gênero do trabalho 
nas fábricas e empresas, mas, an-
tes disso, tem base na divisão do 
trabalho doméstico, dentro da cé-
lula nuclear desse sistema, que é 
a família, relativa às funções so-
ciais destes gêneros na sociedade. 
A divisão social do trabalho sobre 
bases capitalistas é completamente 
opressora e sobrecarrega a mulher, 
porque a obriga a cumprir jornadas 
triplas de trabalho, enquanto traba-
lhadora, esposa e mãe.

A família, tal como a conhe-
cemos hoje, foi o embrião para a 
constituição da sociedade de clas-
ses, desde a escravatura até o ca-
pitalismo, e para a consolidação da 
propriedade privada. Isso porque 
está completamente submetida às 
relações de propriedade e na qual 
tem livre curso as contradições da 
ordem pautada pela luta de classes 
antagônicas. 

Quando a herança passa a ser 
central nesta forma de sociedade, 
baseada na apropriação não mais 
coletiva, e sim privada de territó-
rios e instrumentos de produção, 
foi estabelecida a filiação masculi-
na e o direito hereditário paterno, 
como forma de garantia do her-
deiro com direito de propriedade. 
O desmoronamento do direito ma-
terno é, segundo Engels, a grande 
derrota histórica do sexo feminino, 
pois, com ele, a mulher perdeu seu 
valor social e também foi transfor-
mada em propriedade do homem. 
Engels aponta que a monogamia 
“aparece sob a forma de escravi-
dão de um sexo pelo outro, como a 
proclamação de um conflito  entre 

os sexos até então desconhecido 
em toda a pré-história”. [2]

A hierarquia na família torna 
a mulher escrava doméstica, pre-
sa a tarefas mesquinhas e, dessa 
forma, afastada da vida social e 
política, como descreve Lenin, “a 
mulher, não obstante todas as leis 
libertadoras, continua uma escra-
va doméstica, porque é oprimida, 
sufocada, embrutecida, humilhada 
pela mesquinha economia domés-
tica (...)”. [3]

Conforme desenvolvido, a Co-
missão de Mulheres tem como 
base os estudos desenvolvidos por 
F. Engels e partimos da compreen-
são materialista histórica de que o 
ser humano se organiza de acor-
do com suas condições concretas. 
Portanto, há um horizonte de liber-
tação da humanidade da explora-
ção e de todas as opressões, entre 
elas a opressão sobre a mulher, a 
ser conquistada pela luta socialista, 
a qual passa, necessariamente, pela 
transformação revolucionária do 
sistema de produção mundial, pela 
socialização dos grandes meios 
de produção, pela eliminação das 
classes – eliminação, portanto, da 
exploração do trabalho, do acúmu-
lo de riquezas e de desigualdades 
sociais. E isso será conquistado 
através da organização e luta po-
lítica do proletariado, a classe que 
possui este papel histórico:

A verdadeira emancipação da 
mulher, o verdadeiro comunismo, 
só começará onde e quando come-
ce a luta das massas (dirigida pelo 
proletariado, que detém o poder do 
Estado), contra a pequena econo-
mia doméstica, ou melhor, onde 
comece a transformação em massa 

[2] ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979.

[3] LENIN, V. I.A contribuição da mulher na construção do socialismo, 1956, Editorial Vitória. O Socialismo e a 
Emancipação da Mulher.
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dessa economia na grande econo-
mia socialista. [4]

O Estado Operário socialista 
atuará de forma a propiciar a tran-
sição ao comunismo: garantirá 
as premissas para uma sociedade 
sem classes, e sem a necessidade, 
portanto, de um Estado, este que 
originalmente tem como função 
mediar os conflitos provindos das 
desigualdades entre classes, a fa-
vor dos direitos de uma minoria 
parasitária detentora dos bens e 
exploradora do trabalho humano. 
Conforme Engels, o Estado parte 
da “necessidade de uma força que 
se colocasse aparentemente acima 
da sociedade, com o fim de atenuar 
o conflito nos limites da ‘ordem”. 
[5]

A luta para a real emancipação 
da mulher demanda as mudanças 
materiais conquistadas por meio 
do socialismo, sendo que, com 
elas, toda a ideologia caminhará 
progressivamente para o mesmo 
estágio avançado da economia so-
cialista. Conforme Trotsky expli-
ca, o modo de vida do operário e 
da operária avança materialmente, 
mas tem futuramente a perspectiva 
do florescimento de uma verdadei-
ra ideologia socialista: “os êxitos 
econômicos de cada operário con-
duzem automaticamente a uma ele-
vação material e cultural da classe 
operária em seu conjunto”. [6] “O 
socialismo significa a expansão da 
cultura sem classes, duma cultura 
humana e humanitária.”[7]. En-
tão, não haverá mais resquícios da 
ideologia patriarcal e machista nas 

fileiras da sociedade.
O surgimento da propriedade 

privada e da família monogâmica 
se observou em todos os conti-
nentes, e os povos que possuíam 
organização diferente foram, mais 
tarde, aniquilados ou obrigados 
a se adaptar à ordem capitalista 
imperialista, quase sempre com a 
destruição ou assimilação de sua 
cultura, perda de independência 
política e territorial, destruição da 
antiga forma de produção e de so-
brevivência. Logo, a sociedade de 
classes, a dominação do privado 
sobre o público e todas contradi-
ções sociais – advindas do choque 
do modo de produção com as re-
lações de trabalho – e a opressão 
sistêmica da mulher são mundiais 
(estas contradições podem ser mais 
agudas ou mais amenas de um país 
a outro). Entretanto, são invaria-
velmente opressoras. Somente 
com a luta internacional da classe 
trabalhadora, tendo em suas filei-
ras a presença imprescindível, da 
mulher, é que se pode dar um passo 
adiante na história da humanidade.

AS REIVINDICAÇÕES TRANSITÓRIAS
DAS MULHERES TRABALHADORAS

O TRABALHO DA MULHER

É de fundamental importância 
que seja ressaltada a situação pas-
sada e atual da mulher no campo 
do trabalho, para que, ao final des-
sa discussão, seja possível fazer a 
ponte necessária entre a situação da 
mulher trabalhadora com sua traje-

tória histórica.  Vamos demonstrar 
que os problemas enfrentados pela 
maioria das mulheres só podem ter 
uma solução positiva se estas se li-
garem a luta geral da classe traba-
lhadora pelo socialismo. 

O trabalho produtivo está pre-
sente na sociedade antes mesmo 
do cerceamento da terra, tornando-
-a privada. A mulher, como agente 
produtivo e fecundo da sociedade 
conhecida e passada, desempenha 
uma relação intrínseca com as re-
voluções culturais e, para onde 
queremos chegar, nas relações de 
divisão social do trabalho. Engels 
vai caracterizar em seu livro ‘A 
origem da Família, da Proprieda-
de Privada e do Estado’ que a pri-
meira divisão social do trabalho 
ocorre entre os gêneros [8] com a 
finalidade de procriação dos filhos. 
Com esta tarefa social, a mulher 
estava incumbida de dar educação, 
alimentar e desenvolver atividades 
ligadas aos cuidados da tribo.

É importante ressaltar que o 
trabalho aqui desenvolvido não se 
dava de maneira isolada, em que 
uma mulher trabalhava no lar, mas 
sim, que várias faziam isso, com 
caráter coletivo.  É somente a partir 
do surgimento da propriedade pri-
vada e a imposição da monogamia 
à mulher, com o objetivo de garan-
tir a hereditariedade paterna, que o 
trabalho feminino passa a ser pri-
vado, acarretando o definhamento 
das atividades públicas femininas e 
as confinando na esfera privada do 
lar. Do lar agora individualmente 
familiar. O trabalho feminino dei-

[4] Idem.
[5] ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1979.
[6] TROTSKY, L. Questões do modo de vida. São Paulo: Sundermann, 2009.
[7] Idem.
[8] Engels redefine para o tema de A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a citação do livro 

A Ideologia Alemã, escrito por ele e por Marx. Pg. 85, 3º Edição, Editora Escala.
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xa de ser parte do coletivo geral e 
passa a ser individual ou familiar 
na unidade básica do sistema que 
se iniciava, o sistema da proprieda-
de privada.

É a partir da revolução indus-
trial, no século XVIII, levando 
toda a família operária para as filei-
ras das fábricas, que a mulher vai 
se reposicionar no mundo do tra-
balho, sendo constrangida, assim 
como seu marido e filhos, a vender 
sua força de trabalho todos os dias 
para o patrão, dono dos meios de 
produção.

A ocupação das mulheres nas 
fábricas ocorreu mais recorren-
temente, no início da Revolução 
Industrial, no setor têxtil, tanto no 
Brasil como no resto do mundo. 
Segundo parte da pesquisa de Es-
meralda Blanco, podemos confir-
mar essa participação no Brasil.

(...) A indústria têxtil, assim 
como a de confecções, encontrou 
efetivamente no sexo feminino – e 
igualmente no menor – a mão-de-
-obra adequada para sua expansão, 
absorvendo as mulheres e meninas 
em grande maioria. Dessa forma, 
no ano de 1920, por ocasião do re-
censeamento levado a efeito pelo 
Ministério da Agricultura, Indús-
tria e Comércio, esse setor não só 
era o de maior índice de absorção 
de mão-de-obra, como também 
aquele no qual a participação do 
sexo feminino era mais acentuada, 
ultrapassando os 55% entre o ope-
rariado adulto e aproximando-se 
dos 65% entre o operariado menor. 
Considerado o total de mão-de-
-obra empregada no setor, o sexo 

feminino contribuía com aproxi-
madamente 60% dos operários 
arrolados pela Diretoria Geral de 
Estatística. Na indústria de con-
fecções – ‘Vestuário e Toucador’ 
na terminologia do recenseamen-
to -, a presença feminina também 
era significativa, correspondendo 
a aproximadamente 50% entre o 
operariado adulto, 60 % entre o 
operariado menor e igualmente 
50% com relação ao total da mão-
-de-obra absorvida pelo setor. [9]

A grande absorção do sexo fe-
minino e de crianças neste setor da 
indústria tem um motivo, as mu-
lheres ocupavam-se de atividades 
que tinham a ver com uma das ati-
vidades domésticas que lhes eram 
atribuídas no lar e que demanda-
vam maior agilidade manual. Mas 
é enganoso achar que as mulheres 
apenas estavam inseridas no setor 
têxtil. Em outro excerto da pesqui-
sa de Blanco, temos:

É certo, como diz Margareth 
Rago, que, enquanto os homens 
‘estavam presentes em quase todas 
as atividades ocupadas pelas mu-
lheres, como a costura de sacos ou 
nas maçaroqueiras, vários traba-
lhos eram interditados a elas, prin-
cipalmente os cargos de chefia’. 
No entanto, apesar dessa interdi-
ção, se considerar a totalidade do 
setor secundário, a participação da 
mão-de-obra feminina pode ser ob-
servada já na década de 1870, em 
setores que não os tradicionalmen-
te relacionados ao sexo feminino, 
como, por exemplo, a indústria de 
calçados, na qual Joaquim Floria-
no de Godói observa em 1875 que, 

dentro 1.524 trabalhadores, 81 são 
mulheres. No final do século, mais 
precisamente no ano de 1894, a 
Repartição de Estatística e Arqui-
vo do Estado de São Paulo apura a 
presença de mão-de-obra feminina 
em fábricas de fumo, de velas, de 
sabão, de bebidas e de fósforos. No 
caso da Fábrica de Fósforo da Vila 
Mariana, por exemplo, as mulhe-
res representavam, então, mais de 
25% da mão-de-obra empregada e 
os menores – cuja participação não 
é possível classificar entre o sexo -, 
mais de 40%. Os salários masculi-
nos em cerca de 40%, sendo supe-
riores aos salários dos menores em 
aproximadamente 60%. [10]

Contraditoriamente ao fato das 
mulheres se consolidarem no mer-
cado de trabalho neste período, 
existiam ainda muitas que conti-
nuavam apenas com os cuidados 
domésticos, mesmo depois da Se-
gunda Revolução Industrial. [11]

Mas o que podemos retirar de 
concreto para a atualidade des-
sa introdução sobre a inserção da 
mão-de-obra feminina no mercado 
de trabalho?

Primeiramente, as mulheres são 
mais vulneráveis às instabilidades 
do mercado, sendo a maior parcela 
de desempregadas no Brasil, são 
as primeiras a perderem o empre-
go em momentos de crise, devido 
a direitos ligados ao sexo, como a 
licença maternidade, e às atribui-
ções domésticas que mais facil-
mente as afasta do setor produti-
vo. Contraditoriamente, segundo 
a pesquisa do DIEESE feita entre 
2011 e 2012, os dados evidenciam 
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[9] Dados da pesquisa de Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura em ‘‘Além da indústria têxtil: O trabalho fe-
minino em atividades ‘masculinas’’’. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-_
HMgp8FNeoJ:www.anpuh.org/arquivo/download%3FID_ARQUIVO%3D3851+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>

[10] Dados da pesquisa de Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura em ‘‘Além da indústria têxtil: O trabalho fe-
minino em atividades ‘’masculinas’’’’ Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-_
HMgp8FNeoJ:www.anpuh.org/arquivo/download%3FID_ARQUIVO%3D3851+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>

[11] Antunes, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho – Coleção: ‘O Mundo do Trabalho’. Pode ser verificado também 
em: Harvey, David. Do fordismo a acumulação flexível.
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o aumento das massas femininas, 
no que se refere à mão-de-obra, nas 
sete regiões metropolitanas estuda-
das, porém ainda continuam sendo 
a maior parcela de desempregados 
em todas elas.

Abaixo podemos confi rmar, 
pelos dados da tabela emitida pelo 
boletim do DIEESE (Tabelas 1 e 
2).

Além do desemprego, que afeta 
principalmente as massas femini-
nas, temos o fator salarial, que afe-
ta as mulheres desde a sua entra-
da no mercado de trabalho, como 
podemos apurar na pesquisa de 
Esmeralda Branco, citada acima e 
que mesmo com aumentos signifi -
cativos, ainda são menores que os 
salários masculinos (Tabela 3).

‘‘Como a jornada média de 
trabalho é diferente para mulhe-
res e homens, com períodos meno-
res para ela e maiores para eles, 
a análise do rendimento por hora 
trabalhada elimina as discrepân-
cias do indicador entre os dois 
contingentes.’’ [12] (Tabela 4).

‘‘Em termos setoriais, as mu-
lheres auferem menor rendimento 
médio real por hora em todos os 
setores de atividade com estatísti-
cas comparáveis nas sete regiões 
investigadas.’’

A situação piora quando se tra-
ta da mulher negra trabalhadora, 
que enfrenta dupla discriminação 
no mercado de trabalho, como 
aponta a pesquisa do DIEESE ‘A 
mulher negra no mercado de traba-
lho: inserção marcada pela dupla 
discriminação’ publicada em 2005: 
“Elas são a síntese da dupla dis-
criminação de sexo e cor na socie-
dade brasileira: mais pobres, em 
situações de trabalho mais precá-
rias, com menores rendimentos e 

as mais altas taxas de desempre-
go” (Tabela 5).

As mulheres negras são grave-
mente afetadas pelo desemprego 
em épocas de crise, mas segundo 
a mesma pesquisa do DIEESE, em 
momentos de crescimento econô-
mico não observam melhoras nas 
oportunidades de emprego. 

 Os homens negros também so-
frem com essas discriminações de 
trabalho e salário em relação aos 
homens brancos, porém as mu-
lheres negras ainda têm as piores 
condições dentre homens brancos 
e não brancos e mulheres brancas. 
No estudo de rendimento por hora, 
quando comparados os sexos e sua 
cor de pele, podemos confi rmar 
essa afi rmação (Tabela 6).

A mulher negra no Brasil tem 
sua trajetória social marcada pela 
escravidão. Além dos trabalhos 
forçados, dos castigos, dos abusos 
sexuais por parte dos senhores e 
das humilhações, ainda estavam 
submetidas à ‘sinhá’ nas casas 
grandes. Se estas desconfi assem de 
qualquer desejo de seus maridos 

em relação à escrava jovem - o que 
normalmente acontecia - infl igiam 
castigos, em vários casos, até tor-
turavam furando os olhos, cortan-
do os mamilos etc., como apresen-
ta Slenes no livro ‘Na senzala, uma 
fl or’. 

Este fato nos mostra, mais uma 
vez, como a questão da mulher 
também é de classe, pois, podemos 
ver que, em função da posição so-
cial da mulher branca, a esta esta-
va permitido explorar, humilhar e 
torturar a mulher negra, então es-
crava. 

Hoje não temos a escravidão no 
Brasil, mas os resquícios deixados 
por esse período são devastadores 
para a mulher negra trabalhado-
ra, como já demonstramos acima. 
Mas é preciso reafi rmar que defen-
der tanto cotas de gênero, quanto 
cotas raciais são medidas que não 
dialogam com uma saída transitó-
ria para a superação da exploração 
capitalista sobre a mão-de-obra 
feminina e da classe trabalhadora 
como um todo. 

As cotas de gênero, geralmen-

[12] Disponível em: <http://www.dieese.org.br/analiseped/2013/2013pedmulhermet.pdf>

Tabela 1
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te combinadas com cotas raciais, 
comuns hoje nos cargos políticos, 
nos movimentos sociais e estudan-
tis, inserem uma quantidade de re-
presentantes femininas obrigatória 
que não necessariamente represen-
tarão os interesses das mulheres 
trabalhadoras ou do conjunto da 
classe trabalhadora e que busca 
burlar de forma fantasiosa a explo-
ração e opressão estrutural a que 
estão submetidas as mulheres e os 
negros no capitalismo, incapazes, 
portanto, de eliminá-las, uma vez 
que apenas “reformam”,  “passam 
uma maquiagem” no sistema, sem 
nenhuma perspectiva de mudança 
de estrutura.

Por sua vez, as cotas raciais, 
que foram originalmente impul-
sionadas no Brasil pela Fundação 
Ford, além de utilizarem-se do an-
ticientífico conceito de raças hu-
mana, não resolvem o problema da 
inserção dos negros na universida-
de ou em uma vaga de emprego, 
como também podemos demons-
trar através das duas últimas tabe-
las. As cotas geram a divisão entre 
a classe trabalhadora e desviam a 
luta por vagas para todo na univer-
sidade pública.

Precisamos de pleno emprego, 
que acaba com a ameaça de desem-
prego, ameaça que, consequente-
mente, gera o sucateamento das 
condições de trabalho e de salários. 
Precisamos da escala móvel de sa-
lários, que ajusta automaticamen-
te o recebimento a cada mês, de 
acordo com a inflação. Precisamos 
das condições adequadas a uma 
mulher no ambiente de trabalho. 
A mulher não pode ser igualada ao 
homem, pois possui necessidades e 
características próprias do gênero, 
que, se negligenciados, resulta em 
maior opressão trabalhista. Preci-
samos de vagas nas universidades, 
melhores salários e condições de 
trabalho para todas! E para toda a 
classe trabalhadora. 

Além do desemprego, ponta 
extrema da situação das mulheres 
trabalhadoras, e do salário rebaixa-
do em relação ao do homem, para 
a mesma função, as trabalhadoras 
enfrentam as jornadas duplas e/
ou triplas, com os trabalhos do-
mésticos e educação dos filhos. 
Podemos demonstrar esse cenário, 
a partir da pesquisa realizada pelo 
Núcleo de Opinião Pública da Fun-
dação Perseu Abramo, de 2001.

A pesquisa foi realizada com 
2.502 mulheres a partir dos 15 
anos e abrangeu temas diversos; 
cabe-nos aqui ressaltar o tema em 
questão. As informações abaixo, 
relativas à pesquisa mencionada, 
revelam as dificuldades de ser mu-
lher, segundo as entrevistadas:

Como componentes negativos 
que definem a situação atual da 
mulher, destacam-se dificuldades 
e excesso de responsabilidades, 
atribuídas principalmente à dupla 
jornada de trabalho, o doméstico e 
o remunerado, lembrados por 10% 
(16% entre as que dizem que a vida 
piorou); as discriminações no mer-

cado de trabalho, tanto de funções 
como de salários (7% do total, 10% 
entre as que acham que a situação 
da mulher está pior), o preconcei-
to social que reserva às mulheres 
discriminações e um lugar inferior 
em relação aos homens (5% e 7%, 
respectivamente) e maior exposi-
ção à violência (2% e 4%). ’’ (...) 
Mas o mundo privado é também o 
espaço onde as brasileiras identifi-
cam as piores coisas da condição 
feminina.

Enquanto referências ao mun-
do público, como a discriminação 
social machista (18%), a discri-
minação no mercado de trabalho 
(14%) e outras, foram citadas por 
um terço das mulheres, 61% deram 
exemplos referidos às suas princi-
pais experiências privadas: o peso 
das tarefas domésticas (11%), o 
acúmulo de responsabilidades na 
criação dos filhos (9%), a violência 
conjugal (11%), a saúde (14%), o 
casamento e a relação com o mari-
do (16%), enfim, o conjunto com-
plexo de tarefas e obrigações que 
socialmente as mulheres têm em 

Tabela 02
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relação à instituição familiar ou in-
separáveis da condição ou expecta-
tiva da maternidade. (7)

‘E como é a divisão no trabalho 
doméstico? Em 96% dos domicí-
lios em que residem mulheres, uma 
mulher é a principal responsável 
pela execução ou orientação dos 
afazeres domésticos. Três em cada 
quatro entrevistadas (75%) infor-
maram ser as principais responsá-
veis pelo trabalho não-remunerado 
(em 14% dos domicílios são suas 
mães) e 18% declararam-se auxi-
liares, atingindo 93% de participa-
ção nas tarefas domésticas. Entre 
as 43% brasileiras sem cônjuge, 
54% são responsáveis diretas pelos 
trabalhos domésticos (em 30% dos 
casos suas mães) e 35% são auxi-
liares, somando 89% de participa-
ção. Entre as que coabitam com 
marido ou parceiro, 91% são as 
principais responsáveis e 6% são 
auxiliares, subindo a participação 
para 97%). [13] (Grifos nossos)

Os dados da pesquisa inseridos 
acima transmitem a situação con-
creta e desejos de mulheres que 
representam a totalidade das brasi-
leiras, vemos que a jornada dupla 
pesa para quase 100% das entre-

vistadas, vemos que a maioria das 
mulheres prefere estar no mercado 
de trabalho a estar no lar com as 
tarefas domésticas e filhos.

Essa é uma expressão da cons-
tante insatisfação das mulheres 
trabalhadoras, que estão fartas da 
opressão e das privações tanto na 
esfera pública quanto na esfera pri-
vada e isso é preponderantemente 
uma questão para a luta pelo so-
cialismo e não para a luta entre gê-
neros, baseada na concepção indi-
vidualista e pequeno-burguesa de 
que a mulher é e sempre será opri-
mida pelo homem e que por isso 
deve-se unir com outras mulheres 
para derrotar o outro sexo.

NÃO somos a favor desse pon-
to de vista, que não é o ponto de 
vista de classe, para as massas 
femininas que enfrentam todas 
as mazelas proporcionadas pelo 
sistema capitalista assim como os 
homens trabalhadores. Assumimos 
e demonstramos através desta ex-
planação que as mulheres estão em 
condições inferiores aos homens 
em relação ao pagamento pelo seu 
trabalho e as condições do mesmo. 
Afirmamos que o principal causa-
dor dessa divisão social injusta do 

trabalho e consequente opressão 
é O CAPITALISMO, e ele é que 
deve ser derrotado.

SOMOS A FAVOR da união de 
todos os trabalhadores, indepen-
dente de sua identidade de gênero 
e de cor nas lutas de classe e apon-
tamos como saída transitória:

• Trabalho Igual, Salário Igual!
• Reajuste mensal dos salários 

de acordo com a inflação!
• Pleno emprego para a classe 

trabalhadora!
•  Contra o sucateamento das 

condições de trabalho!
• Pela redução da jornada de 

trabalho sem redução dos salá-
rios para todos!

• Pela garantia das condições 
adequadas para mulher no 
ambiente de trabalho! Pela li-
bertação da mulher da dupla 
jornada, dos afazeres domés-
ticos. 

• Contra a Reforma da Previ-
dência, aposentadoria por 30 
anos de trabalho

• Lavanderias públicas, restau-
rantes públicos, creches públi-
cas, etc.

• Estabilidade no emprego

A VIOLÊNCIA QUE NOS MATA

A divisão social entre homem 
e mulher desenvolvida na história, 
a partir do surgimento da socie-
dade de classes, acarretou a uma 
condição de submissão da mu-
lher pelo homem, uma vez que se 
tornou propriedade e empregada 
do lar individual. A partir da Re-
volução Francesa e subsequentes 
revoluções, em que se consolidou 
a sociedade burguesa e alguns di-
reitos para as mulheres, o quadro 

Tabela 3

[13] Disponível em: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/05629-introd.pdf> Pg. 22
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apresentado na classe dominante 
é de homens e mulheres burgue-
ses desenvolvendo as faculdades 
intelectuais, apropriando-se do 
conhecimento historicamente de-
senvolvido pela humanidade e de-
cidindo politicamente. Apesar de a 
mulher burguesa ainda sofrer com 
discriminação de gênero, próprio 
da ideologia de classes, e poder es-
tar a reboque do homem, condição 
que não é estática, devido ao poder 
aquisitivo e ao status, que lhe con-
ferem possibilidade de maior inde-
pendência econômica. 

Já para a classe dos que não 
possuem propriedade, o acesso ao 
conhecimento e a possibilidade de 
atuação política tornam-se mais 
precários, a mulher proletária, es-
pecifi camente, ao mesmo tempo 
em que entra cada vez mais na 
produção e no mercado de trabalho 
capitalista, necessita lidar em con-
dições difíceis com a manutenção 
do lar e da prole. Isto a afasta mais 
intensamente de uma atuação so-
cial e política de forma consciente 
e constante. 

Diante deste quadro de dupla 

exploração e opressão da mulher 
trabalhadora, e a da ideologia 
burguesa depreciadora do gêne-
ro feminino, ou seja, machista, a 
violência contra a mulher surge 
como característica da sociedade 
de classes. Este é um problema que 
as sociedades contemporâneas não 
conseguiram e nem conseguirão re-
solver nos marcos da ordem vigen-
te; dessa forma, não é incomum a 
existência de métodos de repressão 
feminina, principalmente no mais 
íntimo da sociedade de classes, a 
família individual monogâmica, 

onde, segundo Trotsky, preservam-
-se e proliferam os piores vícios da 
moral burguesa. Normalmente são 
os parceiros quem praticam os mé-
todos repressivos/agressões contra 
a mulher.

A partir da Revolução France-
sa, em que as mulheres, impulsio-
nadas pelos ideais de igualdade, 
fraternidade e liberdade, passaram 
a participar ativamente do pro-
cesso revolucionário, houve con-
quistas de direitos e a questão da 
violência contra o gênero passou 
a ser mais pautada por organismos 
nacionais e mundiais. Como o dia 
25 de novembro, instituído em 
1999, durante Assembleia Geral 
das Nações Unidas como Dia In-
ternacional de Eliminação da Vio-
lência Contra as Mulheres. Esse 
dia rememora a atividade política 
de três mulheres da República Do-
minicana que foram assassinadas a 
mando do ditador Rafael Trujillo, 
em 1960. [15]. Entretanto, estas 
iniciativas não rompem com a or-
dem e têm pouca infl uência na luta 
contra a violência. 

Recentemente, a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) cons-
tatou que 35% dos casos das mor-

Tabela 4

Tabela 5

[15] Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>
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tes femininas são causadas pelo 
próprio parceiro. E ainda, a ONU, 
estima que 5.000 mil mulheres ou 
meninas são mortas por crimes de 
honra, a mando da própria família, 
por ano! Além disso, existem ou-
tros tipos de crimes contra a mu-
lher, como aquele praticado em 
função do dote (nos locais onde 
é praticado, como na Índia), onde 
o sogro mata a noiva por causa 
de quantias de dinheiro ou bens; 
aquele praticado por desconheci-
dos, que nesse caso envolvem es-
tupros, assaltos, discriminação por 
gênero e assédios. E ainda aqueles 
onde a mulher é mutilada, mais de 
135 milhões de mulheres e meni-
nas são mutiladas em 29 países da 
África e Oriente Médio e segundo 
a ONU, em média, 6.000 mulheres 
sofrem com esse tipo de violência, 
por dia.[16]

Existe uma profunda ilusão de 
que apenas a judicialização do cri-
me de violência contra a mulher e 
consolidação de estruturas alicer-
çadas pelo aparelho policial e ju-
rídico poderão acabar com a agres-
são contra o gênero.

 Nós reivindicamos maiores 
direitos na sociedade, buscamos 
o máximo de meios para minar a 
agressão por que passa a maioria 
das mulheres no mundo. Entre-
tanto, a luta pautada dentro dos 
marcos das instituições burguesas, 
demonstra objetivo de reforma do 
sistema, conforme se verifi ca na 
pesquisa de Julio Jacobo Waisel-
fi sz, em “Mapa da Violência 2015, 
homicídio de mulher no Brasil”:

‘‘O que é novo, e muito recente, 
é a preocupação com a superação 
dessa violência como condição ne-
cessária para a construção de nossa 
humanidade. E mais novo ainda é 

a judicialização do problema, en-
tendendo a judicialização como a 
criminalização da violência con-
tra as mulheres, não só pela letra 
das normas ou leis, mas também, e 
fundamentalmente, pela consolida-
ção de estruturas específi cas, me-
diante as quais o aparelho policial 
e/ou jurídico pode ser mobilizado 
para proteger as vítimas e/ou punir 
os agressores. No Brasil, há nove 
anos, em agosto de 2006, era san-
cionada a Lei 11.340, conhecida 
como Lei Maria da Penha, visando 
incrementar e destacar o rigor das 
punições para esse tipo de crime. 
A introdução do texto aprovado 
constitui uma boa síntese da Lei: 
Cria mecanismos para coibir a vio-
lência doméstica e familiar contra 
a mulher, nos termos do art. 226 da 
Constituição Federal, da Conven-
ção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação con-
tra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Pu-
nir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Códi-
go Penal e a Lei de Execução Pe-

nal; e dá outras providências. Mais 
recente ainda, faz uns poucos me-
ses, em março de 2015 seria san-
cionada a Lei 13.104/2015, a Lei 
do Feminicídio, classifi cando-o 
como crime hediondo e com agra-
vantes quando acontece em situa-
ções específi cas de vulnerabilidade 
(gravidez, menor de idade, na pre-
sença de fi lhos, etc.). [17]

Os dados do Sistema de Infor-
mações de Mortalidade apontam 
que de 1980 até 2013, 106.093 
mulheres morreram vítimas de 
homicídio no Brasil e a partir da 
elaboração e aprovação da Lei 
Maria da Penha (nº 11.340/2006), 
o número de mortes cai em 2,6% 
ao ano, segundo pesquisa divulga-
da pelo Mapa de Violência 2015. 
Embora a Lei Maria da Penha (nº 
11.340/2006), tenha sido criada há 
mais de oito anos, ela não garan-
te o fi m da violência doméstica, 
apenas lida com a agressão já de 
fato instaurada, sem transformar as 
causas da violência, que possuem 
base material na sociedade capita-
lista 

A luta que visa apenas direitos, 
sem a perspectiva revolucionária, 
não apenas é infrutífera, mas cola-

Tabela 6

[16] Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/violencia-contra-mulher/>
[17] Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>
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bora para a criação do falso ima-
ginário da democracia burguesa e 
para a crescente ilusão no papel do 
Estado burguês como provedor de 
justiça. Engels explica sobre a luta 
jurídica nos marcos capitalistas:

Essa argumentação tipicamen-
te jurídica é exatamente a mesma 
de que se valem os republicanos 
radicais burgueses para atacar e 
calar o proletário. Supõe-se que 
o contrato de trabalho seja livre-
mente firmado por ambas as par-
tes.  Mas considera-se livremente 
firmado desde o momento em que 
a lei estabelece no papel a igualda-
de de ambas as partes. A força que 
a diferença de situação de classe 
dá a uma das partes, a pressão que 
essa força exerce sobre a outra, a 
situação econômica real de am-
bas, tudo isso não interessa à lei.  
(…) Com relação ao casamento, 
mesmo a legislação mais avança-
da se considera inteiramente sa-
tisfeita desde que os interessados 
declarem formalmente em ata que 
é de sua livre vontade. A lei e os 
juristas não se preocupam com o 
que se passa por trás dos bastido-
res jurídicos, em que ocorre a vida 
real, nem como se tenha chegado 
a esse consentimento de livre von-
tade. (...) A situação não é melhor 
no tocante à igualdade de direitos, 
sob o ponto de vista jurídico do ho-
mem e da mulher no casamento. A 
desigualdade legal de ambos, que 
herdamos de condições sociais an-
teriores, não é causa e sim efeito 
da opressão econômica da mulher. 
(Grifo nosso.) 

A luta contra a violência sobre 
a mulher é necessária e deve estar 
na ordem do dia de todo revolu-
cionário. Entretanto, a situação 
tende a permanecer característica 
inerente à sociedade da proprie-
dade privada. Hoje são 4,4 assas-
sinatos a cada 100 mil mulheres, 
número que coloca o Brasil no 7º 
lugar no ranking de países nesse 

tipo de crime. 54% conhecem uma 
mulher que já foi agredida por um 
parceiro e 56% conhecem um ho-
mem que já agrediu uma parceira. 
A Central de atendimento à mulher 
atingiu 532.711 registros em 2013, 
totalizando quase 3,6 milhões de 
ligações desde que o serviço foi 
criado em 2005. O estudo aponta 
que, em relação aos casos de agres-
são masculinos, o local onde a mu-
lher é mais agredida é no próprio 
domicilio. A violência é sistêmica 
e institucionalizada na sociedade 
capitalista e muitas vezes os agres-
sores são legitimados por práticas 
machistas. 

A pessoa quando agredida tem 
a sua integridade moral, física e/ou 
psicológica abalada proporcionan-
do o desenvolvimento ou evolução 
de problemas físicos ou mentais. A 
dor física ou moral de quem sofre 
com a violência é indescritível e 
incalculável e infelizmente as ví-
timas, em alguns casos, preferem 
sofrer silenciosamente.

Outro problema é a falta de 
exteriorização dos casos que aca-
bam não sendo solucionados: algu-
mas pessoas negam-se a procurar 
por ajuda de autoridades temendo 
agressões mais severas acobertan-
do, portanto, o agressor que ficará 
sem a devida punição que lhe cabe. 
É comum também o convívio entre 
agressor e agredido após as ações 
de violência, tornando-se relacio-
namentos duráveis. Essa situação 
em que a vítima permanece de 
alguma forma presa ao relaciona-
mento pode ser resultado da depen-
dência material/social da vítima. 

Se as relações sociais estão 
intimamente relacionadas às rela-
ções materiais, torna-se necessário 
a luta pelo pleno emprego e pelo 
salário igualitário entre homens e 
mulheres, libertando a mulher da 
violência doméstica, uma vez que 
ela tenha condições materiais para 
desvincular-se de um relaciona-

mento abusivo.
É preciso ainda dizer que não 

se acaba ou diminui com a violên-
cia doméstica aumentando o po-
liciamento, mas sim com espaços 
acolhedores, que forneçam o apoio 
psicológico necessário a vítima 
que denúncia a prática de violên-
cia, que garanta sua proteção e dos 
filhos e que puna o agressor, como 
é previsto até mesmo nas leis de 
defesa da vida das mulheres.

Para a superação da violência 
doméstica e dos assassinatos de 
mulheres é necessária uma trans-
formação social, na base material 
da sociedade com a superação do 
sistema capitalista, que consolidou 
o machismo como produto ideo-
lógico, por uma sociedade onde a 
mulher seja emancipada, integrada 
e preservada socialmente, sem vio-
lações aos seus direitos, a sua inte-
gridade física, moral e psicológica. 
Por uma sociedade que dê as con-
dições materiais para a superação 
da violência e da discriminação de 
gênero, uma sociedade socialista.
• Combater toda violência con-

tra a mulher! 
• Pelo desenvolvimento de po-

líticas públicas para acolher e 
preservar a vida de mulheres e 
seus filhos vítimas de violência!

 
O DIREITO AO NOSSO CORPO

A luta pelo direito de escolha 
e decisão sobre o nosso corpo é 
parte constante da luta das mulhe-
res. A luta pelo direito ao aborto, 
de escolher ou não a maternidade, 
faz parte desse processo. E hoje as 
restrições são imensas para as mu-
lheres que não desejam ser mães 
e querem interromper uma gra-
videz indesejada. Compreender a 
questão de classe é imprescindível 
para a defesa da vida das mulhe-
res trabalhadoras, que representam 
a maioria das mulheres em todo o 
mundo.
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No Brasil, desde que a pessoa 
tenha dinheiro para pagar, o aborto 
é possível. Mesmo que de forma 
ilegal, a mulher rica pode pagar 
pelo serviço clandestino com o 
mínimo de segurança de vida. Se 
a mulher for pobre, porém, para ter 
direito ao aborto, precisa provar 
que foi estuprada ou estar à beira 
da morte, sendo que até mesmo 
estes direitos estão em risco, fren-
te a um legislativo cada vez mais 
tomado por setores conservadores 
e fundamentalistas e um governo 
submisso a esses setores. Como 
consequência, milhões de adoles-
centes e mulheres que engravida-
ram e não querem dar continuidade 
à gestação recorrem ao abortamen-
to clandestino, o que mata uma 
mulher a cada dois dias no país e 
é a quarta causa de morte materna 
no Brasil [18].  A Pesquisa Nacio-
nal de Aborto (PNA), realizada em 
2010 pela Anis – Instituto de Bio-
ética, Direitos Humanos e Gêne-
ro, mostra que uma em cada sete 
brasileiras entre 18 e 39 já realizou 
ao menos um aborto na vida, o que 
equivale a 5 milhões de mulheres! 
Ou seja, legalizado ou não, o ín-
dice de abortamento é alto e esta 
questão deve ser de responsabili-
dade do Estado.

O Estado burguês, gerido pela 
e para a classe dominante, contro-
lado pelos donos do capital inter-
nacional age a favor da manuten-
ção da mulher como instrumento 
econômico, social e sexual, na so-
ciedade dividida em classes. Em 
períodos de crise do sistema, em 
que os princípios burgueses podem 
ser questionados pelas massas ex-
ploradas, intensifica-se o regresso 
dos próprios Direitos Humanos, le-
vantados pela sociedade burguesa 
e gradativamente desmantelados, 

para assegurar a ordem da socieda-
de de classes, mesmo que para isso 
se retomem ideias medievais.

Exemplo claro disto, no Brasil, 
é o Estatuto do Nascituro, projeto 
de lei 478/07, formulado em 2005 
e em tramitação no Congresso em 
2007 e 2013. Este PL prevê o fim 
dos direitos ao aborto em caso de 
risco para a vida da mulher, de gra-
videz de feto anencéfalo e de es-
tupro. Um retrocesso em 70 anos 
no Código Penal, que garante in-
terrupção da gravidez nestes casos. 
Em se tratando de estupro, o estu-
prador teria direito a ser registra-
do como pai, em troca da solução 
pífia do pagamento de pensão ou 
de indenização por danos morais 
e materiais. Não queremos palia-
tivos que permitam a continuidade 
de atentados contra as mulheres, 
regulamentados na legislação. So-
mente com o fim da sociedade de 
classes e de toda sua lógica de do-
minação - que subjuga a classe tra-
balhadora explorada – é que será 
possível libertar a mulher de forma 
plena.

O projeto de lei original pre-
tende proibir o uso da pílula do dia 
seguinte, o que evidencia o caráter 
religioso da lei, uma vez que se 
considera que a vida se inicia na 
concepção, o que não é consenso 
na comunidade científica. Tam-
bém seriam proibidas pesquisas 
com células tronco embrionárias, 
um retrocesso a possíveis avanços 
científicos, capazes de melhorar a 
condição de vida de todos. Estas 
medidas colaboram para o aumen-
to dos abortos ilegais, danos à vida 
ou morte da mulher. Na versão de 
2007, a tentativa de aborto seria ti-
pificada como crime, assim como 
qualquer “apologia ao aborto”, o 
que fere o direito de expressão e 

manifestação de movimentos so-
ciais a favor do direito.

Temos ainda o PL 5069/2013, 
que dificulta o acesso de vítimas 
de abuso sexual ao aborto legal, 
exigindo boletim de ocorrência e 
exame de corpo de delito para po-
der ter acesso atendimento médi-
co adequado, ainda restringindo o 
acesso a pílula do dia seguinte.

Existe, por parte dos legislado-
res reacionários, a falácia da pro-
teção “integral” ao nascituro, con-
siderado vida dotada de direitos, 
que, na verdade, somente é pro-
tegido pelo Estado enquanto um 
feto indesejado no útero da mãe. 
Estas crianças que, quando nasci-
das, se deparam com as constantes 
tentativas de redução da maiorida-
de penal, com a educação pública 
sucateada, com a criminalização e 
violência brutal contra jovens po-
bres nas periferias, estes que pos-
suem condições de vida precária e 
desamparada pelo mesmo Estado 
burguês.

Esta “proteção” do nascituro 
acontece em detrimento dos di-
reitos da mulher no desenvolvi-
mento pleno de sua vida adulta e 
das decisões sobre seu corpo e sua 
vida. Evidencia como a ideologia 
dominante da sociedade burguesa 
considera a mulher como instru-
mento de procriação e mão de obra 
doméstica, necessária à manuten-
ção da vida da classe trabalhadora 
explorada. Queremos a proteção 
integral da mulher e avanço nas 
políticas com este fim.

O PL versa em linhas carre-
gadas de moralismo burguês e 
religioso, em que a mulher não é 
considerada uma vida a se preser-
var e são dela retirados os direitos 
sexuais e reprodutivos. Além dis-
so, o documento trabalha com a 

[18] Organização Mundial da Saúde
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premissa de um Estado com saú-
de pública de qualidade, e com o 
pressuposto de que a adoção e uma 
indenização possam por si só re-
solver uma gestação indesejada, 
condições precárias para criação 
de filhos, e os danos causados em 
face da violência sexual.

O aborto não deve ser tratado 
como uma questão moral e as re-
ligiões em nada devem influenciar 
nas decisões do Estado, trata-se de 
uma questão de saúde pública - e, 
como tal, deve ser resolvido e am-
parado pelo Estado – e do direito 
da mulher sobre o seu corpo. A luta 
deve ser pela descriminalização e 
pela a legalização aborto.

Descriminalização porque evi-
dentemente a lei atual demonstrou 

ser, não apenas ineficaz, mas clara-
mente nociva, uma vez que obriga 
as mulheres a recorrerem um ca-
minho cada vez mais difícil pela 
justiça para realizar o seu direito, 
ou a pessoas despreparadas e ines-
crupulosas para interromper a gra-
videz. E legalização para torná-lo 
prática garantida a todas as mulhe-
res pelo Sistema Único de Saúde, 
amparado por uma rede de ações 
estatais, a fim de combater a sua 
exploração comercial.

Tratar o aborto como uma ques-
tão de saúde pública e apresentar 
uma política efetivamente capaz 
de viabilizar, dentro do sistema 
público de saúde, um tratamento 
completo para as mulheres que se 
submetem a tal alternativa é uma 

tarefa que o Estado deve assumir, 
sem as amarras da moral burguesa 
que possui nome e classe social: 
são impostas fundamentalmente às 
mulheres trabalhadoras à custa de 
suas vidas. A mulher deve ter di-
reito a decidir pela gestação ou não 
de uma vida, e o Estado, uma vez 
laico, deve garantir os meios para 
ampará-la na sua decisão.
• Não ao Estatuto do Nascituro!
• Não ao PL 5069/2013!
• Pela legalização do aborto e 

laicização das decisões do Es-
tado!

• Por saúde pública, estatal, gra-
tuita e para todos!

 Continua ....

Plataforma Política de luta pela emancipação da mulher trabalhadora – Parte 1
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INTRODUÇÃO

O crescimento da Esquerda 
Marxista no último período, em 
especial seu desenvolvimento na 
juventude, nos obrigam a recolo-
car questões há muito superadas 
na teoria marxista. Mas, a im-
plantação sindical e operária da 
Esquerda Marxista, sua tradição e 
suas responsabilidades neste cam-
po também lhe exigem uma luta 
permanente no interior do movi-
mento sindical. Há toda uma nova 
geração de combatentes entrando 
em ação num terreno que foi domi-
nado, e minado, politicamente, nos 

últimos 35 anos, pelo PT. Há toda 
uma geração de velhos combaten-
tes que ou não servem para mais 
nada, ou servem pouco. E muitos 
ainda atrapalham muito.

Se na sua origem o PT jogou o 
papel de um partido operário in-
dependente, papel extremamente 
positivo, mesmo sem ser marxista 
e tendo um programa incompleto 
e confuso, ele não pode, nem de 
longe, ser mais comparado ao par-
tido degenerado, corrompido até a 
medula e firme defensor do capi-
talismo que é hoje. Nas palavras 
de Rosa Luxemburgo falando da 
socialdemocracia, o PT é politica-

mente “um cadáver malcheiroso”. 
Ou, nas palavras de Lenin, é um 
“partido operário-burguês”, com 
origem e base operária, mas diri-
gido por um aparelho político bur-
guês, a serviço do capital. 

O principal, na educação dos 
novos (e também de alguns ve-
lhos) militantes é o combate contra 
as consequências da política opor-
tunista, sem princípios, de colabo-
ração de classes e reformista, pra-
ticada pelo PT desde 1987, quando 
aderiu à falsa teoria do Programa 
e Governo Democrático e Popu-
lar, até sua entrada no governo 
em 2003, quando se pôs a aplicar 

A organização marxista, 
democracia e centralismo 
(Contra o oportunismo e o sectarismo)
Serge Goulart

“O estrito cumprimento dos estatutos partidários pelos organismos de direção (congressos regulares, período de 
discussão, direito à minoria para expressar seus pontos de vista nas reuniões partidárias e na imprensa).
b) O comitê central e seus membros devem manter uma atitude paciente, fraternal, em certa medida pedagógica 
para com a base, incluídos os desafiadores e os descontentes, porque não é grande mérito estar satisfeito “com 
qualquer um que esteja satisfeito comigo”. Quando Lênin propôs expulsar Ordzhonikidze do partido (1923), 
disse com toda razão que o militante de base tem direito a ser revoltoso, mas não o membro do comitê central”. 
León Trotsky

“A democracia e o centralismo não se encontram em absoluto em uma proporção invariável de um com o outro. 
Tudo depende de circunstâncias concretas, da situação do país, da força e experiência do partido, do nível geral 
de seus membros, da autoridade que orientações tenham conseguido lograr. Antes de uma conferência, quando o 
problema consiste em formular uma linha política para o próximo período, a democracia triunfa sobre o centra-
lismo. Mas, quando se trata da ação política, o centralismo subordina a democracia.
Esta afirma de novo seus direitos quando o partido sente a necessidade de examinar criticamente suas próprias 
ações. O equilíbrio entre a democracia e o centralismo que se estabelece na luta atual, em certos momentos é 
violado e logo se restabelece de novo.
A maturidade de cada membro do partido se expressa particularmente no fato de que não exige do regime parti-
dário mais do que este pode dar. A pessoa que define sua atitude em relação ao partido pelos golpes pessoais que 
lhe dão no nariz é um pobre revolucionário”.  
León Trotsky
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a fundo o que defendia nos dis-
cursos e, não tão descaradamente, 
nos estados e municípios em que já 
governava ou co-governava com a 
burguesia.

O PT cresceu e se fortaleceu 
em anos de combate da classe tra-
balhadora e da juventude, que, por 
sua pujança e determinação, enter-
raram a ditadura militar. Depois, 
ao fim desse período, beneficiou-
-se do enfraquecido Estado bur-
guês, a Nova República alicerçada 
na Constituição de 1988 – a dita 
Constituição Cidadã, de Ulisses 
Guimarães, então principal líder 
do PMDB. 

O fato de que nessa Constitui-
ção a luta de classes conseguiu en-
cravar uma série de conquistas só 
fez reforçar as ilusões de que gra-
dualmente tudo se podia conquis-
tar. A passagem da direção do PT 
para a defesa aberta do capitalis-
mo, o apoio às guerras que destruí-
ram a Iugoslávia com a ressalva de 
que era “a ONU que devia decidir” 
(Claro!), o comando das tropas 
invasoras no Haiti, a tentativa de 
impedir o Fora Collor e depois dar 
a posse ao farsante Itamar Franco, 
tudo isso feito pelo principal parti-
do de massas da história do Brasil, 

jogou um manto de oportunismo 
político no movimento de massas.

Uma regressão teórica e política 
foi alimentada com a glorificação 
do empirismo, do desprezo pela 
teoria e pela história internacional 
do movimento operário. As louva-
ções demagógicas à classe operária 
eram um credo, ao mesmo tempo 
em que se tentava educá-la na base 
de truques e espertezas. A política 
se submetia aos cálculos eleitorais 
e financeiros. Os mais experientes 
lembram do que se dizia nos cor-
redores do PT e da CUT sobre o 
esperto truque de Lula, que estava 
se aliando com o máximo da bur-
guesia, mas que (ah!) quando Lula 
e o PT chegassem ao poder a bur-
guesia ia ver com quantos paus se 
fazia uma canoa? 

Estas décadas de oportunismo 
político reformista fizeram história 
e sentaram bases fundas no espíri-
to de enormes parcelas da classe 
trabalhadora e da juventude. Toda 
uma geração foi assim perdida 
para a revolução e o socialismo. 

Vagões de grevistas, piquetei-
ros, organizadores e agitadores fo-
ram transformados em burocratas 
espertos, manobreiros sem prin-
cípios, carreiristas e cretinos par-

lamentares. Mesmo uma grande 
parcela da esquerda que buscava 
se manter fiel à luta de classes in-
corporou esse oportunismo, claro, 
“pela esquerda”. Não é raro ouvir 
no movimento operário pretensa-
mente revolucionário que “esta-
mos fazendo isso pela revolução”, 
que pode “parecer errado, mas só 
estamos fazendo pela revolução”.  
A máxima marxista de que só é 
bom para a revolução aquilo que 
educa as massas na arte da revolu-
ção foi esquecida e pisoteada por 
muitos revolucionários. Sem falar 
dos oportunistas de esquerda que 
em nome da revolução caçam vo-
tos a cada eleição como se o Apo-
calipse estivesse se aproximando e 
os votos fossem a chave dos céus.

Mas, com o abandono da luta 
pelas reivindicações nos sindicatos 
um outro tipo de oportunismo se 
desenvolveu, o “trade-unionismo”, 
que podemos traduzir por “sindi-
caleirismo”. Esta corrente opor-
tunista “de esquerda”, que alega 
combater o famoso e reacionário 
“sindicalismo de resultados” (Luis 
Antônio Medeiros, Paulinho da 
Força Sindical etc.) se apresenta 
como combatente decidida pelas 
reivindicações nos “seus” sindica-
tos e ignora a luta de classes como 
uma luta de toda a classe e como 
luta política contra o capital e a 
burguesia.

Despolitizam a luta de classes e 
terminam igual ao sindicalismo de 
resultado colhendo e aceitando mi-
galhas, sempre “porque os traba-
lhadores não querem lutar”. Eles, 
de fato, travam a luta de classes 
impedindo palavras de ordem dire-
tamente políticas entre a massa de 
trabalhadores. Socialismo é, entre 
eles, palavra corrente, nos corredo-
res e reuniões de vanguarda, mas 
não entre a massa de trabalhado-
res. O incrível é que, no início do 
século 20, milhões de trabalhado-
res eram capazes de compreender 
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e se organizar pelo socialismo, de 
cantar toda a letra da Internacional 
nas manifestações de rua e, agora, 
“perderam” essa capacidade, se-
gundo os gênios do sindicaleiris-
mo.

Todos os “revolucionários” 
adaptados aos aparatos sindicais 
tem o hábito depravado de votar 
uma coisa e fazer outra, de apro-
var e depois desvirtuar as decisões 
ou então de aplica-las pela metade, 
sempre com a desculpa de que “a 
base não entendeu” ou de que “a 
prática é outra coisa”. O que todos 
têm em comum também é que não 
recrutam ninguém para sua organi-
zação e quando o fazem recrutam 
para sua “corrente sindical” porque 
atuam como sindicalistas, em geral 
abnegados e incrivelmente ati-
vos, mas nunca como comunistas 
atuando dentro do sindicato para 
construir a organização revolucio-
nária e ajudando a educar os traba-
lhadores e a juventude na arte da 
revolução.  

De uma forma diferente isso se 
desenvolveu também entre a ju-
ventude. Basta ver a proliferação 
de “organizações horizontais”, in-
sufladas ou animadas por correntes 
supostamente revolucionárias de 
esquerda que destroçaram o mo-
vimento estudantil poderoso que o 
Brasil já teve. Evidente que a prin-
cipal responsabilidade é da direção 
do PT e do PCdoB, que montaram 
nas organizações de massa, vincu-
laram estas ao aparelho de Estado, 
realimentam-se de dinheiro públi-
co e de fraudes permanentes em 
eleições e congressos estudantis. 
Porém, isso não desculpa a esquer-
da revolucionária por se adaptar ao 
“horizontalismo” em nome de dia-
logar com “esse nível de consci-
ência da juventude hoje”. Espere-
mos que não marchem juntos com 
a “patriotada” para a guerra e não 
doem ouro quando um governo em 
maus lençóis declarar uma guerra 

e a massa o seguir, como é comum 
nos primeiros momentos de “defe-
sa da pátria”. 

Essa política oportunista é 
como uma poeira envenenada que 
cobre a atmosfera e provoca delí-
rios e estranhas sensações nos que 
são por ela intoxicados. Ela entra 
por todos os poros e corrói a força 
revolucionária vital, especialmen-
te da juventude, mas também de 
operários que querem entrar em 
combate e são desviados da luta de 
classes para a colaboração, para a 
convivência com o capitalismo. A 
indignação e o ódio de classe de-
saparecem ou se transformam em 
um sentimento moral de “injusti-
ça”. Parlamentares de esquerda se 
sentem heroicos quando criticam 
Bolsonaro, mesmo que em seguida 
votem “pelo mal menor” entre dois 
projetos de lei que atacam os tra-
balhadores. A ideologia burguesa 
e a defesa dela, das mais variadas 
formas e com as mais variadas des-
culpas, se apoderam e entranham 
organizações e militantes revolu-
cionários bem-intencionados.

A pressão da sociedade burgue-
sa em decomposição não cessa de 
crescer sobre a classe revolucioná-
ria e sobre a organização revolu-
cionária. Sejam as pressões mate-
riais, a falta de perspectiva para a 
vida, a traição dos velhos dirigen-
tes operários, a cantoria das sereias 
burguesas ou socialistas stalinistas 
e centristas reconvertidas ao capi-
talismo. Tudo isso tende a dissol-
ver a organização revolucionária, 
sua coesão e capacidade de com-
bater o atual estado de coisas, esta 
sociedade, que é um mar infinito 
de sofrimento, miséria, guerras e 
morte.

Só uma organização autenti-
camente revolucionária, marxis-
ta, bolchevique, será capaz de ir 
com as massas até o fim, destruir 
o Estado burguês, tomar o poder 
e estabelecer o governo da classe 

operária, a verdadeira democracia, 
a ditadura do proletariado contra 
essa decomposta democracia bur-
guesa da época do imperialismo. 

Este é um combate teórico e 
político, organizativo e de método, 
absolutamente central nos tempos 
que vivemos. A Esquerda Marxis-
ta quer ajudar a educar uma nova 
geração no mais rigoroso espírito 
leninista de democracia e centra-
lismo. Sem isso a vitória será im-
possível. E a Esquerda Marxista 
pode fazer isso porque não resol-
ve questões políticas por métodos 
organizativos. Numa organização 
democrática e viva, politicamente 
sadia, entende-se que toda diver-
gência é sempre política e politi-
camente deve ser resolvida. Uma 
organização revolucionária que su-
foca a discussão política se ossifica 
e jamais construirá um partido re-
volucionário. Uma organização re-
volucionária que não age unificada 
e disciplinadamente, se dissolverá.

A isto é dedicado esse texto. É 
só um começo. 

AS BASES DA ESQUERDA MARXISTA

O programa da Esquerda Mar-
xista, seção brasileira da Corren-
te Marxista Internacional (CMI), 
exprime a continuidade da luta 
dos marxistas pelo partido revo-
lucionário internacional. Esta luta 
se iniciou com o trabalho de Karl 
Marx e Frederic Engels na Asso-
ciação Internacional dos Trabalha-
dores (1ª Internacional). 

A Esquerda Marxista é herdeira 
da experiência dos revolucionários 
da 1ª e 2ª Internacionais, enriqueci-
da pela experiência da Revolução 
de Outubro de 1917, dos quatro 
primeiros Congressos da Interna-
cional Comunista (3ª Internacio-
nal) e dos documentos de fundação 
da 4ª Internacional escritos por 
León Trotsky, em 1938.

Este é o legado histórico que 
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a Esquerda Marxista reivindica, 
enriquecido por sua própria expe-
riência teórica e prática depois da 
explosão e falência política da di-
reção da 4ª Internacional após a 2ª 
Guerra Mundial.

A Esquerda Marxista se organi-
za, portanto, como um componente 
marxista do movimento operário, 
combatendo pela reorganização 
desse movimento sobre a base da 
independência de classe. Comba-
tendo ainda por uma verdadeira 
Internacional operária de massas 
constituída sobre as bases do mar-
xismo.

No interior da Esquerda Mar-
xista os militantes não se distin-
guem pela origem de classe, gê-
nero ou nacionalidade. Todos os 
militantes são considerados como 
militantes operários, militantes co-
munistas, independentemente de 
sua origem social, étnica, nacional 
ou por questões privadas como se-
xualidade etc. Todos são iguais e, 
como iguais, devem ser tratados e 
tratar todos os camaradas. As re-
gras da Esquerda Marxista têm o 
mesmo valor para todos os seus 
membros.

CENTRALISMO E DEMOCRACIA

A Esquerda Marxista funda-
menta suas regras de organização 
nos princípios do centralismo de-
mocrático, que são expressão do 
marxismo, da luta do proletariado 
pelo poder e que constituem uma 
das conquistas da luta de classes, 
verificados por décadas de comba-
te.

O conceito do centralismo de-
mocrático foi desprestigiado de-
vido à usurpação do stalinismo, 
que em seu nome impôs o poder 
da camarilha burocrática (que ex-
propriou o poder da classe operária 
russa) sobre os Partidos Comu-
nistas (PCs) e seus militantes. O 
centralismo democrático nada tem 

a ver com o stalinismo e o autori-
tarismo. Também é o contrário da 
anarquia pequeno-burguesa, muito 
típica de intelectuais vaidosos e 
“personalidades livres”.

Em sua luta contra as con-
cepções pequeno-burguesas que 
surgiram no interior do Socialist 
Workers Party (SWP) nos anos 
30, Trotsky apoiou firmemente o 
que escreveu James Cannon no 
livro “Luta por um partido prole-
tário”: “A história do movimento 
operário revolucionário desde os 
dias da 1ª Internacional é uma crô-
nica ininterrupta de tentativas de 
agrupamentos pequeno-burgueses 
e tendências de todos os tipos a 
recompensar-se a si mesmos pela 
sua debilidade teórica e ideológica 
por ataques furiosos aos ‘métodos 
organizativos’ dos marxistas. E, 
sob a rubrica de métodos organi-
zativos, incluíam tudo, do conceito 
de centralismo revolucionário até 
questões rotineiras relativas à ad-
ministração e, indo além, aos mo-
dos pessoais e métodos dos seus 
oponentes de princípio, os quais 
invariavelmente descrevem como 
‘maus’, ‘agressivos’, ‘tirânicos’ e 
– é claro, é claro, é claro – ‘buro-
cráticos’. Até os dias de hoje, qual-
quer pequeno grupo de anarquistas 
explicar-lhe-á como o ‘autoritário’ 
Marx maltratou Bakunin”. (JC, 
1940)

São as condições concretas, ob-
jetivas e subjetivas, que definem 
as modalidades de aplicação do 
centralismo democrático. Numa 
situação de crise profunda do mo-
vimento operário organizado, res-
tabelecer o debate democrático é 
uma condição fundamental para 
construir uma sólida organização 
marxista de combate e também 
para estabelecer laços com grupos, 
partidos, correntes e militantes que 
se desprendem da crise dos apare-
lhos.

Para conseguir uma homoge-

neidade política real se requer o de-
bate, a preocupação de convencer e 
a disposição de ser convencido. Se 
este debate não permite momenta-
neamente eliminar as divergências, 
há que se fazer a experiência com 
a posição da maioria. É sobre esta 
base que pode e deve ser aplicada 
a disciplina na ação. 

Ao contrário do que vulgar-
mente se imagina não foi Lenin o 
criador do método. Isso vem des-
de Marx, na 1ª Internacional. Já na 
Conferência de Londres (1871) to-
das as resoluções tinham como fio 
condutor o princípio da subordina-
ção da minoria à maioria, da disci-
plina na ação. Foi o que provocou 
a ruptura com os anarquistas (além 
do conceito de ditadura do prole-
tariado).

Lenin desenvolve extensamen-
te o conceito no livro “Um passo 
à frente, dois passos atrás”, escrito 
em 1904, onde faz um balanço do 
2º Congresso do Partido Operário 
Socialdemocrata Russo (POSDR) 
e a cisão ocorrida ao final: “Uma 
e outra destas análises, que consti-
tuem nove décimos desta brochura 
levam conclusão de que a ‘maio-
ria’ é a ala revolucionária do nosso 
partido, e que a ‘minoria’ é a sua 
ala oportunista; as divergências 
que separam atualmente estas duas 
alas dizem respeito, sobretudo a 
questões de organização, e não a 
questões de programa ou de táti-
ca; o novo sistema de concepções 
que se desenha no novo Iskra com 
tanto mais clareza quanto mais ele 
procura aprofundar a sua posição, 
quanto mais esta posição se vai li-
bertando de todas as querelas so-
bre a cooptação, é oportunismo em 
matéria de organização”.

Ou mais a frente: “É indubitá-
vel — declarou o camarada Pos-
sadóvski— que não estamos de 
acordo sobre a seguinte questão 
fundamental: dever-se-á subordi-
nar a nossa política futura a certos 
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princípios democráticos funda-
mentais atribuindo-lhes um valor 
absoluto, ou deverão todos os prin-
cípios democráticos subordinar-se 
exclusivamente aos interesses do 
nosso partido? Pronuncio-me de-
cididamente a favor desta última 
opinião” (Lenin, “Um passo à fren-
te, dois passos atrás”).

AS PRESSÕES BURGUESAS E A
NECESSIDADE REVOLUCIONÁRIA

A organização revolucioná-
ria sofre todas as contradições da 
sociedade de classes que, embora 
forneçam as bases objetivas dessa 
organização (a existência do prole-
tariado), também trazem as bases 
de classe (a burguesia, o capital) 
que pressionam permanentemente 
para sua desintegração prática e 
teórica. Na época do imperialismo, 
sem uma perfeita centralização 
fundamentada em um programa 
marxista, revolucionário, sem uma 
centralização rigorosa da organiza-
ção, ela se desintegraria.

A democracia exprime uma ne-
cessidade que decorre da experiên-
cia histórica do proletariado: ela é 
um elemento indispensável para a 
elevação do nível de consciência e 
de organização do proletariado e, 
portanto, da construção do partido 
revolucionário.

Para que a organização revolu-
cionária não se dissolva é absolu-
tamente necessária a democracia 
interna. Assim como só o centralis-
mo permite uma democracia efeti-
va, reportando todos os problemas 
àquele da construção da organi-
zação revolucionária, conduzindo 
todas as discussões a conclusões, 
isto é, a decisões de ação das quais 
todos os membros da organização 
estão submetidos. 

O centralismo democrático ex-
prime as necessidades e a experi-
ência da luta de classes internacio-
nal do proletariado. É a afirmação 

daquilo que a luta de classes en-
sinou aos trabalhadores: “Na luta 
pelo poder, o proletariado não tem 
outra arma senão a organização” 
(Lênin). 

A aplicação dos princípios do 
centralismo democrático passa por 
métodos organizativos que não po-
derão ser idênticos em cada etapa 
do desenvolvimento da organiza-
ção. Estes métodos dependem do 
estado de desenvolvimento em 
que se encontra a organização, 
da situação da luta de classes, da 
forma de dominação da burgue-
sia, de suas relações com a classe 
operária, de suas tarefas. Mas, em 
qualquer caso, estes princípios se 
encarnam nas formas organizativas 
fundamentais de uma corrente re-
volucionária, as quais é necessário 
preservar e reforçar. É o que o Pro-
grama de Transição resume como: 
“completa liberdade na discussão, 
total unidade na ação”.

O “ECONOMICISMO” LOQUIDADOR
E O COMBATE DE LENIN

PELO PARTIDO

Esta concepção, acima descri-
ta, é que justifica e explica todo o 
combate de Lenin em “O que fa-
zer” e no 2º Congresso do POSDR, 
onde uma luta decisiva foi travada 
por Lenin (junto com Plekhanov, 
Martóv e Trotsky) contra os “eco-
nomicistas” Martinov, Axerold e 
outros, que mais tarde seriam o nú-
cleo dos chamados mencheviques.

O centro do pensamento “eco-
nomicista” era de que a classe 
operária devia ocupar-se só da 
luta econômica. Afirmavam que os 
socialdemocratas não deviam ter 
como tarefa imediata fundamental 
a luta política contra o czarismo, a 
derrubada do regime czarista, mas 
a organização da “luta econômica 
dos operários contra os patrões e 
o governo”, entendendo por luta 
econômica contra o governo a luta 

por conquistas na legislação traba-
lhista e social.

Os “economistas” asseguravam 
que, por este meio, podia “dar-se à 
própria luta econômica um caráter 
político”. Exatamente como teo-
rizam, escrevem e agem os opor-
tunistas dirigentes da Corrente O 
Trabalho. Este é um dos fundos 
teóricos de sua política, que pare-
ce “sindicalismo revolucionário”, 
mas nem isso é. Essa organização 
esqueceu há um longo tempo a ta-
refa central da luta pela revolução 
proletária e pelo socialismo.

Segundo os “economicistas” a 
socialdemocracia não consegui-
ria elevar os operários ao nível da 
consciência socialista, mas ao con-
trário, devia adaptar-se ao nível das 
camadas médias e mesmo das mais 
atrasadas da classe operária. Eles 
defendiam que a socialdemocracia 
não devia tentar inculcar na classe 
operária uma consciência socialis-
ta, senão esperar que o próprio mo-
vimento espontâneo da classe ope-
rária forjasse nela essa consciência 
por suas próprias forças. Este é o 
núcleo central do oportunismo em 
matéria de organização e política.

Se isso tudo fosse verdade seria 
inútil e infrutífero tentar organizar 
operários no partido revolucioná-
rio, marxista. Eles não entende-
riam a teoria e a política e seriam 
incapazes de organizar um partido 
coeso e disciplinado para a luta 
para tomar o poder.

Lenin explica as consequências 
destas posições no texto “A nova 
Iskra. Oportunismo nas Questões 
de Organização” (Um passo à 
frente, dois passos atrás, capítulo 
6). As citações são extensas, mas 
esclarecedoras. 

É exatamente o que acontece 
com o novo Iskra que, dizendo a 
banalidade de que o programa é 
mais importante do que os estatu-
tos, e as questões de programa são 
mais importantes que as questões 
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de organização, justifica o erro de 
uma parte dos sociais-democratas 
em matéria de organização, a ins-
tabilidade própria de intelectuais 
que conduziu alguns camaradas à 
fraseologia anarquista!

…
Se os autores desta frase não 

sabem ou não querem pensar, pelo 
menos deviam recordar o simples 
fato de que a adoção do progra-
ma, juntamente com os bundistas, 
longe de conduzir à centralização 
do nosso trabalho comum, nem 
sequer nos preservou da cisão. A 
unidade em questões de programa 
e questões de tática é uma condi-
ção necessária, mas de modo ne-
nhum suficiente, para a unificação 
do partido, para a centralização do 
trabalho do partido (santo Deus! 
que coisas elementares se é obriga-
do a repisar, nestes tempos em que 
todas as noções se confundiram!). 
Para obter este último resultado é 
necessária além disso a unidade 
de organização, inconcebível, num 
partido que tenha superado por 
pouco que seja os limites de um 
círculo de família, sem estatutos 
aprovados, sem subordinação da 
minoria à maioria, sem subordina-
ção da parte ao todo.

…
Precisamente o marxismo, ideo-

logia do proletariado educado pelo 
capitalismo, ensinou e ensina aos 
intelectuais inconstantes a diferen-
ça entre o lado explorador da fábri-
ca (disciplina baseada no medo de 
morrer de fome) e o seu lado orga-
nizador (disciplina baseada no tra-
balho em comum, unificado pelas 
condições em que se realiza a pro-
dução altamente desenvolvida do 
ponto de vista técnico). A discipli-
na e a organização, que ao intelec-
tual burguês tanto custam a adqui-
rir, são facilmente assimiladas pelo 
proletariado, justamente graças a 
essa “escola” da fábrica. O medo 
mortal a essa escola, a incompre-

ensão absoluta da sua importância 
como elemento de organização, ca-
racterizam precisamente a maneira 
de pensar que reflete as condições 
de existência pequeno-burguesas, 
e gera esse aspecto do anarquismo 
que os sociais-democratas alemães 
chamam Edelanarchismus, ou seja, 
o anarquismo dos nobres, o anar-
quismo “aristocrático”, como eu o 
chamaria.

Este anarquismo aristocrático 
é particularmente característico 
do niilista russo. A organização do 
partido parece-lhe uma monstruosa 
“fábrica”, a submissão da parte ao 
todo e da minoria à maioria surge-
-lhe como uma “servidão” (ver os 
folhetins de Axelrod), a divisão do 
trabalho sob a direção de um cen-
tro fá-lo lançar gritos tragicômicos 
contra a transformação dos homens 
em “engrenagens e parafusos” (e 
vê uma forma particularmente in-
tolerável dessa transformação na 
transformação dos redatores em 
colaboradores), a simples alusão 
aos estatutos de organização do 
partido provoca nele um gesto de 
desprezo e a observação desdenho-
sa (dirigida aos “formalistas”) de 
que se poderia perfeitamente dis-
pensar os estatutos. (Lenin, 1904) 

O QUE É PRECISO COMBATER

É evidente que é muito difícil 
ver estas teorias oportunistas de 
forma cristalina hoje em dia. Exce-
to entre intelectuais pequeno-bur-
gueses e anarquistas declarados. 
Elas se manifestam hoje, em geral, 
como certas “adaptações” organi-
zativas e políticas. Um momento é 
na negativa, silenciosa ou não, de 
cumprir resoluções da organiza-
ção, outro momento na incapaci-
dade crônica de vender a impren-
sa e as publicações do partido, de 
arrecadar finanças regulares, mas, 
principalmente, nas dificuldades 
de ORGANIZAR o funcionamen-

to das instâncias, de impulsionar 
sua construção e na dificuldade 
de discutir política revolucionária 
com contatos e simpatizantes. 

Esta pressão liquidadora, pró-
pria da sociedade burguesa em de-
composição e do conjunto de sua 
ideologia, da pressão dos aparatos 
burgueses no interior da classe ope-
rária (aparato do PT e PCdoB, das 
direções da CUT e da CTB etc.) é 
o que transforma em secundário 
tudo aquilo que devia ser principal. 
Transforma as regras organizativas 
e os métodos proletários de cons-
trução do partido revolucionário 
em um “fardo”, em “burocracia”, 
em “incompreensão da direção das 
dificuldades dos operários e dos jo-
vens” etc. 

É esta concepção e pressão li-
quidadora sobre os marxistas que 
leva a acreditar que a “propaganda 
em geral” (que só pode ser um tipo 
de agitação e não verdadeiramen-
te propaganda), a “divulgação do 
programa e das bandeiras” é mais 
importante que ganhar militantes 
para a organização, que é mais im-
portante que o trabalho paciente, 
difícil e exigente de formar células, 
militantes e quadros.

A propaganda, no sentido ge-
nial definido por Plekhanov, é 
“muitas palavras para pouca gen-
te”. A agitação é “poucas palavras 
para muita gente”. A agitação toma 
sentido nas lutas de massa ou em 
sua preparação, mas, para os leni-
nistas, apenas como ajuda para pôr 
as massas em movimento e, neste 
processo, poder fazer a propagan-
da para os melhores elementos da 
luta e ganhá-los para o partido re-
volucionário. Se a agitação não se 
concretiza nisso, em construção, 
ela não passa de luta economicista 
e oportunista em todos os sentidos.

E a “construção” tem método e 
tarefas determinadas. A venda das 
publicações ajuda a aproximar tra-
balhadores e jovens. Ajuda a expli-
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car o mundo e o país, porque sua 
vida é assim e como sair desta si-
tuação. A discussão com os conta-
tos sobre os temas de seu interesse 
obriga a elevação do nível políti-
co e teórico do militante respon-
sável. A discussão sobre finanças 
mostra como somos independen-
tes da burguesia e por que somos 
independentes. O convite para as 
atividades deve acompanhar uma 
discussão sobre a importância da 
ação coletiva, da formação, da luta 
para levantar a classe e construir o 
partido revolucionário.

Todos os problemas abordados 
nos parágrafos anteriores são par-
te importante das dificuldades de 
construção de uma organização 
marxista revolucionária. As seitas 
de esquerda reagem a esta situação 
e ao conjunto das dificuldades, es-
tabelecendo um regime interno bu-
rocrático, sectário e antidemocráti-
co, onde todo início de discussão 
política é o início de uma cisão or-
ganizada e realizada, em geral, nas 
sombras. Estabelecem um regime 
de “gato encurralado”, de tropa 
cercada, onde qualquer militante 
com outra posição política, seja 
de sua própria organização ou de 
qualquer outra organização, é um 
inimigo que se deve aniquilar.

Os bolcheviques têm outra con-
cepção. Eles sabem que a constru-
ção da organização revolucionária 
só pode ser realizada em combate 
teórico e político contra as outras 
concepções e programas. Mas, 
sabem também que, exceto para 
aqueles já corrompidos inteiramen-
te, material ou ideologicamente, 
todo debate político é um militante 
ou uma organização a ganhar para 
as ideias do marxismo. E é sobre 
a base do método, do programa, 
da política que conduz o debate e 
busca chegar às conclusões neces-
sárias. De outro modo, como expli-
car a unidade profunda entre Lenin 
e Trotsky a partir de 1917? Ou a 

ruptura irreconciliável de Lenin 
com seu mestre Plekhanov a par-
tir de 1905? Ou com Kautsky? Ou 
Karl Marx com Franz Mehring?

A DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO

É preciso educar a organização 
neste espírito e reforçar todas as 
conquistas organizativas e políti-
cas da Esquerda Marxista. É pre-
ciso se orgulhar de ter construído 
uma organização internacionalista, 
autofinanciada, sem dívidas, com 
jornal autofinanciado, com publi-
cações lucrativas e com uma am-
pla audiência e respeito político no 
movimento operário e da juventu-
de. Isto tudo foi construído com 
política e com organização. É o 
único caminho. 

E tudo isso depende, também, 
de regras básicas, do ABC do bol-
chevismo.

Militantes bolcheviques, em 
uma intervenção pública, não de-
fendem e não votam em propostas 
opostas. Menos ainda um militante 
pode fazer ataques depreciativos 
a outro militante. Isso vale para a 
atuação no movimento sindical, 
estudantil, popular, entre outras; 
além das atividades da recém-fun-
dada organização de juventude. 

O método do centralismo de-
mocrático prevê a existência de 
instâncias e responsáveis. Os mili-

tantes têm toda a liberdade de co-
locar e defender suas posições nas 
instâncias correspondentes e recor-
rer a instâncias superiores quando 
for o caso, mas uma vez tomada a 
decisão, todos a aplicam conjunta-
mente, fazendo a experiência com 
a posição da maioria.

Durante uma assembleia, uma 
plenária, um ato, um acampamento 
ou outra atividade, é em geral invi-
ável reunir uma instância, discutir 
e deliberar a posição a ser tomada 
sobre cada questão que surge. Por 
isso, em atividades desse tipo, é 
definido um responsável político 
que orienta a linha a ser aplicada 
pelo conjunto dos militantes que 
participam da intervenção. Após 
a atividade, é realizado o balan-
ço, que inclui os eventuais erros 
e acertos do responsável. No en-
tanto, durante a atividade pública, 
seguir o centralismo democráti-
co significa seguir estritamente a 
orientação definida pelo responsá-
vel pela intervenção ou atividade, 
que obviamente deve ouvir e levar 
em conta as diferentes opiniões ou 
sugestões que lhe chegarem. Mas é 
dele a palavra final até a reunião de 
uma instância. 

Um militante da Esquerda Mar-
xista, quando tiver propostas a fa-
zer deve em primeiro lugar apre-
sentar essas propostas às instâncias 
adequadas da organização. Se não 
houver tempo hábil para levar essa 
discussão às instâncias o militante 
deve procurar o responsável pela 
intervenção no momento e discu-
tir com ele as propostas antes de 
apresentá-las. Independentemente 
de o responsável acatar ou não as 
sugestões que receber, todo mili-
tante da organização vota e defen-
de aquilo que for orientado pelo 
responsável. Qualquer outro com-
portamento é quebra de método e 
um dano à organização.

Isto significa que em Congres-
sos, conferências, seminários, ati-
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vidades políticas ou de formação 
as regras de conduta exigem de 
todos os participantes um compor-
tamento disciplinado, respeitoso, 
leal, fraterno, igualitário e camara-
da. É inadmissível a quebra desses 
princípios por participantes das ati-
vidades organizadas pela Esquerda 
Marxista.

Esses princípios foram pisote-
ados pelo stalinismo, que impôs 
o poder da camarilha burocrática 
que expropriou o poder da classe 
operária russa sobre os PCs, seus 
militantes e movimento operário 
por décadas. O respeito entre mili-
tantes dedicados à luta pelo socia-
lismo, à fraternidade, à lealdade e 
à camaradagem foram substituídos 
pela violência, pelo autoritarismo e 
pela exigência de obediência cega, 
destruindo as relações pessoais e 
políticas sadias entre os revolucio-
nários. 

A socialdemocracia, com seus 
métodos burgueses e sua degene-
ração social, introduziu no movi-
mento operário os piores métodos 
da classe dominante, em que com-
bina um autoritarismo nefasto com 
a hipocrisia típica dos políticos ca-
pitalistas.

As burocracias sindicais adap-
tadas e vendidas ao capital repro-
duzem esses métodos de uma for-
ma ainda mais degenerada. Isso 
inclui o tratamento diferenciado 
entre “chefes” e proletários, entre 
burgueses e trabalhadores, entre 
homens e mulheres, e toda sorte 
de descriminação social provocada 
pelo sistema da propriedade priva-
da dos grandes meios de produção, 
pela burguesia que não tem limites 
nem escrúpulos em sua luta contra 
o proletariado e o socialismo.

São dessas fontes que surgem 
todos os diferentes tipos de rea-
ção pequeno-burguesas que, pre-
tendendo combater a opressão e a 
desigualdade, só fazem aprofundar 
os traços fundamentais daquilo que 

dizem combater, como o individu-
alismo, o racismo, a opressão sobre 
as mulheres, a opressão sexual etc. 

Essa é também a origem de ten-
dências reacionárias expressas em 
todo tipo de comportamento cons-
pirativo interno, de desqualificação 
de camaradas ou das instâncias da 
organização, de ataque deprecia-
tivo ou de clique entre militantes. 
Estes comportamentos podem se 
manifestar em instâncias, em even-
tos, em atividades, mas também 
em ações cotidianas e privadas en-
tre militantes. Esse tipo de conduta 
joga um papel liquidador, portanto 
contrarrevolucionário, visto que 
confunde militantes inexperien-
tes, quebra quadros em formação, 
dissolve resultados inicialmente 
promissores, institui um ambiente 
hostil ao centralismo democrático 
e, por consequência, pressiona pela 
dissolução do partido operário re-
volucionário.

Faz-se imprescindível a vigi-
lância permanentemente dessas 
pressões e a superação das mesmas 
quando se manifestam. Um comu-
nista consciente mantém sua con-
dição de comunista, de membro 
do partido, em qualquer lugar. O 
método do centralismo democrá-
tico prevê que as divergências se-
jam apresentadas de forma franca 
e clara, ao mesmo tempo em que 
se mantém uma postura camarada. 
Essas condutas são fundamentais 
entre aqueles que combatem pelo 
objetivo que os constitui como ca-
maradas comunistas.

Estes comportamentos são ina-
ceitáveis e incompatíveis com uma 
organização marxista. Todo erro 
deve ser combatido e sempre servir 
para elevar o nível teórico e polí-
tico da organização, portanto tam-
bém sua disciplina e coesão. En-
tretanto, sua repetição demonstra 
outra concepção de organização e 
a incompatibilidade com a organi-
zação. Nestes casos, a direção tem 

a obrigação de proteger a organi-
zação e seu patrimônio político e 
material. 

Os marxistas compreendem 
que estas são questões derivadas 
do sistema social baseado na pro-
priedade privada e só podem ser 
efetivamente combatidos de um 
ponto de vista social, histórico, 
coletivo e comunista no quadro 
de uma organização democrática e 
centralizada.

Por esta razão, não é demais en-
cerrar reafirmando:

O MÉTODO OBJETIVO-RESULTADO E O
CENTRALISMO DEMOCRÁTICO

“Todos que romperam com a 
4ª Internacional romperam antes 
de tudo com o método Objetivo-
-Resultado. Dizer isso é compreen-
der a natureza social, política, dos 
golpes que eles quiseram impor ao 
bolchevismo. 

Objetivo-Resultado: procurar 
traduzir toda a análise do momen-
to presente da situação em termos 
de objetivos políticos medidos em 
cada etapa e, lucidamente, sem 
temer integrar os elementos que 
podem parecer contrariar nossa 
análise, integrar os resultados, não 
contornar em nenhuma circunstân-
cia a discussão necessária sobre a 
apreciação dos resultados. Sempre 
definir os objetivos e os resultados 
com o máximo de lucidez e extrair 
daí as lições para definir novos ob-
jetivos que se tornarão novos re-
sultados. 

A frouxidão organizativa é a 
expressão da renúncia a uma po-
lítica revolucionária, portanto à 
construção do instrumento desta 
política, a organização revolucio-
nária e a Internacional. Dissolução 
organizativa é dissolução política, 
é liquidacionismo. E ao mesmo 
tempo um ataque à democracia 
operária, pois se não há controle de 
Objetivo-Resultado como é possí-
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A organização marxista, democracia e centralismo (Contra o oportunismo e o sectarismo)

vel dizer que um organismo ou um 
militante cumpre ou não seu man-
dato? Como é possível que a base 
controle a direção e toda a organi-
zação?

O método Objetivo-Resultado é 
a expressão prática do centralismo 
democrático no interior da organi-
zação. A livre discussão é o ponto 
de partida que conduz à fixação de 
objetivos políticos que se traduzem 
em resultados. Sem a democracia 
ou o convencimento político dos 
militantes, os objetivos e o contro-
le dos resultados tendem a se tor-
nar burocráticos, sem significado 
político.

Por outro lado, a democracia 
sem a centralização com objeti-
vos e resultados expressos nume-
ricamente, leva à anarquia ou ao 

voluntarismo em matéria de polí-
tica. O funcionamento regular da 
organização depende do combate 
permanente às pressões individua-
listas, voluntaristas e burocráticas.

Só assim a aplicação do cen-
tralismo democrático será um 
instrumento de fortalecimento da 
organização, ajudando na elabora-
ção coletiva da base à direção, na 
divisão de tarefas, fazendo com 
que em cada organismo as tarefas 
de organização e centralização se 
completem com a ação prática na 
luta de classes”.

(O lugar do secretário na orga-
nização revolucionária, Esquerda 
Marxista.)

É com base nestes métodos, 
com base no programa marxista, 
que a classe operária pode vencer 

o capital, todas suas instituições e 
partidos e estabelecer o governo da 
classe operária. Então toda a eco-
nomia, todas as forças de produção 
da sociedade se voltarão para os 
interesses da Humanidade, varren-
do da história o regime da proprie-
dade privada dos grandes meios de 
produção, abrindo caminho para o 
socialismo.

Este é o caminho que se prepa-
ra através destes acontecimentos 
espantosos de guerras, terrorismo, 
corrupção, desemprego, miséria e 
morte, patrocinados por esta socie-
dade capitalista em decomposição. 
Quando varrerem esta sociedade e 
suas instituições o proletariado, e 
a juventude, conhecerão então um 
verdadeiro futuro e a história co-
meçará em num novo patamar. 
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O ano de 2016 começou com 
fortes quedas na bolsa de valores 
chinesa, que sacudiram o restante 
do mundo, refletindo o clima de 
pânico que há entre os investido-
res. Este nervosismo expressa o 
temor da burguesia de que o mun-
do entre em uma nova recessão. A 
história do capitalismo é a história 
de auges e crises. Este ciclo con-
tinuará ocorrendo até o final do 
capitalismo, da mesma forma que 
uma pessoa continua respirando 
até morrer. Contudo, além de tais 
ciclos, podem-se discernir perío-
dos mais longos, curvas de desen-
volvimento e decadência. Cada pe-
ríodo tem diferentes características 
que têm efeito decisivo na luta de 
classes.

Alguns, como Kondratiev e 
seus modernos imitadores, trata-
ram de explicar isto de uma ma-
neira mecânica. As ideias de Kon-
dratiev estão em moda novamente, 
pois pressupõem que todo ciclo 
[econômico] descendente será se-
guido inevitavelmente por um 
longo período de auge. Este pen-
samento oferece algum consolo, 
muito necessário aos economistas 
burgueses, que estão torrando os 
miolos tratando de entender a na-
tureza da crise e de encontrar uma 
saída.

A atual situação mundial se ca-
racteriza por uma crise em todos 
os níveis: econômico, financeiro, 
social, político, diplomático e mi-

litar. A principal causa da crise é a 
incapacidade do capitalismo de de-
senvolver as forças produtivas em 
escala mundial. A OCDE conside-
ra que não haverá um crescimento 
significativo durante, pelo menos, 
cinquenta anos (http://www.oecd.
org/economy/lookingto2060.htm). 
Continuarão os ciclos de auge e 
crise, mas a tendência geral apon-
tará para baixo. Isto significa que 
as massas enfrentarão décadas de 
estagnação ou de diminuição dos 
níveis de vida, e a situação será 
ainda pior nos chamados países 
em vias de desenvolvimento. É um 
convite, em regra, à luta de classes 
em todas as partes.

APROXIMAÇÃO DE UMA NOVA CRISE

Os estrategistas capitalistas 
mais sérios tendem a tirar as mes-

mas conclusões que os marxistas, 
embora com certo atraso, e desde 
seu próprio ponto de vista de clas-
se. O pessimismo dos economistas 
burgueses se evidencia em suas 
previsões de um período de “es-
tagnação secular”. O Fundo Mo-
netário Internacional assinala que 
a crise financeira mundial foi pior 
que os episódios anteriores de tur-
bulência, e adverte que a maioria 
das principais economias do mun-
do deveria se preparar para um 
período prolongado de ainda mais 
baixas taxas de crescimento.

Os informes do FMI estão re-
pletos de pessimismo. Seus prog-
nósticos de crescimento foram re-
visados várias vezes para baixo. As 
previsões do PIB para 2020 apre-
sentadas pelo FMI em 2012 foram 
revisadas para baixo em cerca de 
6% para os EUA; 3% para a Euro-
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pa; 14% para a China; 10% para os 
mercados emergentes; e 6% para o 
mundo em seu conjunto. O cresci-
mento dos países industrializados 
não superou 2% nos últimos qua-
tro anos.

O FMI estima que a taxa de 
crescimento no longo prazo nos 
países ricos alcançará em mé-
dia somente 1,6% anual, de 2015 
a 2020, em comparação com os 
2,2% de 2001 a 2007. Naturalmen-
te, isto pressupõe que não haverá 
uma crise, mas isso é precisamente 
o que não se atrevem a dizer. Tudo 
aponta para uma nova e mais pro-
funda recessão em escala mundial.

Nas palavras de Christine La-
garde, presidente do FMI, “as pers-
pectivas de crescimento no médio 
prazo se debilitaram. A ‘nova 
mediocridade’, da qual adverti há 
exatamente um ano, o risco de um 
baixo crescimento durante um lon-
go período de tempo, se vislumbra 
mais próximo. [...] Alto endivida-

mento, baixos níveis de investi-
mento, e bancos débeis continuam 
sufocando a algumas economias 
avançadas, especialmente na Euro-
pa; e muitas das economias emer-
gentes continuam enfrentando os 
ajustes depois da crise creditícia e 
do auge do investimento”.

Lagarde advertiu que a desace-
leração da China teria efeitos em 
cadeia sobre os países que depen-
dem em grande medida da deman-
da chinesa por matérias-primas. 
Disse que há a possibilidade de um 
período prolongado de baixos pre-
ços das matérias-primas, sobretudo 
nos grandes países exportadores de 
matérias-primas. Ela se queixou de 
como a baixa produtividade freia o 
crescimento. Mas é uma explica-
ção que não explica nada.

“Os riscos estão aumentando”, 
adverte Lagarde. “Necessitamos 
de uma nova receita”. Por infelici-
dade, ela não nos esclarece em que 
consiste esta nova receita. Mas o 
FMI tem seu livro de receitas aber-
to na página, que contém uma re-
ceita muito antiga, que diz assim: 
pedir aos políticos dos mercados 
emergentes que “apliquem refor-
mas estruturais”, isto é, que abram 
seus mercados à pilhagem dos ca-
pitalistas estrangeiros, que privati-
zem a propriedade do Estado e que 
“flexibilizem” ainda mais o merca-
do de trabalho, ou seja, que tomem 
medidas que provocarão desem-
prego, redução de salários e piores 
condições de trabalho.

As razões profundas da crise são 
que os investimentos produtivos, 
chave para qualquer auge econô-
mico – estão caindo. Prevê-se que 
as taxas de investimento se mante-
nham abaixo dos níveis anteriores 
à crise, mesmo que persista a atual 
recuperação lenta da economia. O 
que isto significa é que o sistema 
capitalista chegou aos seus limi-
tes em escala mundial e, de fato, 
os ultrapassou. Isto se evidencia 

na monstruosa dívida acumulada, 
herdada do último período. Desde 
vários anos, as empresas multina-
cionais investiram fortemente nas 
“economias emergentes”, mas isto 
foi freado agora, devido à super-
produção (“excesso de capacida-
de”) que afeta suas economias.

Os capitalistas perderam a fé 
no sistema. Estão sentados em 
cima de montanhas de bilhões de 
dólares. Que sentido tem investir 
para aumentar a produção quando 
não podem utilizar a capacidade 
produtiva que já têm? Um menor 
investimento significa também o 
estancamento da produtividade do 
trabalho. A produtividade nos EUA 
está crescendo escassos 0,6% ao 
ano. Os capitalistas somente inves-
tem para obter lucros, mas isso su-
põe que haja mercado para a venda 
de seus produtos. A razão funda-
mental pela qual não se investe o 
suficiente para desenvolver a pro-
dutividade é que há uma crise de 
superprodução em escala mundial.

Em vez de investir em novas 
fábricas, maquinaria e tecnologia, 
estão tratando de aumentar a pro-
dutividade reduzindo os salários 
reais ao mínimo possível, em todos 
os lugares. Mas isto somente serve 
para exacerbar ainda mais a con-
tradição da redução da demanda, 
o que, por sua vez, conduz a uma 
queda do investimento.

O crescimento da produção 
potencial nos países capitalistas 
desenvolvidos está estimado em 
1,6% ao ano, entre 2015 e 2020, 
segundo as previsões do FMI. É 
ligeiramente superior à taxa de ex-
pansão dos últimos sete anos, mas 
significativamente mais baixa que 
as taxas de crescimento de antes 
da crise, quando a produção poten-
cial crescia à taxa anual de 2,25%. 
São cifras miseráveis se compa-
radas com o enorme potencial da 
indústria, da ciência e da tecnolo-
gia modernas. No entanto, hoje, a 
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economia se arrasta e mesmo essa 
perspectiva é incerta.

A queda dos preços e as baixas 
taxas de juro, que em tempos nor-
mais seriam boas notícias, agora se 
converteram em um perigo mortal. 
Espelham o estancamento econô-
mico e a redução da demanda. As 
taxas de juros foram reduzidas du-
rante o último decênio. Chegaram 
a zero e até mesmo a ser negati-
vas. De acordo com Andy Halda-
ne, chefe-econômico do Banco da 
Inglaterra, estas são as taxas mais 
baixas em 5 mil anos!

A baixa taxa de crescimento, 
a baixa inflação e as taxas de juro 
a 0% produzem o que os econo-
mistas burgueses denominam de 
estagnação secular. O motor eco-
nômico das economias industriali-
zadas está praticamente estagnado. 
Isto não pode se manter por muito 
tempo. De acordo com os estra-
tegistas do Capital, os riscos que 
ameaçam a economia mundial são 
mais graves que qualquer um dos 
que provocaram a quebra de Leh-
man Brothers em 2008.

Os temores da burguesia se dei-
xaram ver no discurso que Andy 
Haldane pronunciou em setembro 
de 2015. Ele advertiu: “Os últimos 
acontecimentos constituem a últi-
ma etapa do que poderia se chamar 
uma trilogia de três crises. A pri-
meira parte da trilogia foi a crise 
‘anglo-saxônica’ de 2008-2009. A 
segunda parte foi a crise da ‘zona 
do euro’ de 2011-2012. E, ago-
ra, poderíamos estar entrando nas 
primeiras etapas da terceira parte 
da trilogia, a crise dos ‘mercados 
emergentes’ a partir de 2015 em 
diante”.

O problema para os burgueses 
é que já utilizaram os mecanismos 
que necessitam para sair de uma 
depressão ou reduzir seu impacto. 
Quando começar a próxima crise 
(não é uma questão de saber se vai 
ou não acontecer, mas sim quando 

ocorrerá) não terão ferramentas 
para reagir a ela. As taxas de juros 
continuam sendo muito baixas e a 
persistência de altos níveis de dívi-
da descarta novas grandes injeções 
de dinheiro por parte do Estado. 
“As ferramentas necessárias para 
enfrentar essa condição não estão 
facilmente disponíveis”, como dis-
se Martin Wolf timidamente.

A DÍVIDA MUNDIAL E OS BRICS

Desde o início da crise, a dívi-
da mundial incrementou. A espe-
rança de levar a cabo um sanea-
mento financeiro somente ocorreu 
em algumas partes dispersas da 
economia mundial. O nível de en-
dividamento é de uma magnitude 
sem precedentes. A dívida pública 
atual alcançou níveis de tempos de 
guerra, é a primeira vez que isso 
se dá em tempos de paz, e a dívida 
das famílias e das empresas nunca 
alcançou tal magnitude. Antes da 
crise, a dívida crescia em todos os 
lugares. Nos EUA, alcançou 160% 
do PIB, em 2007, e quase 200% na 
Grã-Bretanha. Em Portugal, a dí-
vida alcançou 226,7% do PIB, em 
2009, em 2013, ainda se encontra-
va em 220,4%. Nos EUA, a dívida 
total representa atualmente 269% 
do PIB. Somente uma vez antes 
na história havia chegado a tal ní-
vel, foi em 1933, quando chegou a 
alcançar 258%, depois do qual se 
reduziu a 180%.

O objetivo da austeridade era 
baixar o volume da dívida, es-
pecialmente a dívida do Estado. 
Mas as cifras demonstram que está 
longe de ser assim. No relatório 
de fevereiro de 2015 do McKin-
sey Global Institute, encontramos 
que a dívida global aumentou em 
57 bilhões de dólares desde 2007, 
passando de 269% do PIB global 
a 286%. Isto acontece em todos os 
setores da economia mundial, mas 
em particular com a dívida públi-

ca, que está aumentando à razão 
de 9,3% ao ano. Este aumento nos 
níveis da dívida (“alavancagem”) 
está acontecendo em quase todos 
os países. Somente uns poucos pa-
íses, dependentes da China ou dos 
preços do petróleo, reduziram seus 
níveis de dívida, mas esta redução 
parou abruptamente nos últimos 
dois anos. Esta dívida monstruosa 
age como uma pesada carga sobre 
a economia mundial, asfixiando a 
demanda e arrastando a produção.

Todas as chamadas economias 
BRICS estão em crise: Brasil, Ín-
dia e Rússia estão em dificuldades. 
De fato, Brasil e Rússia estão em 
um período de depressão. A desa-
celeração nos chamados merca-
dos emergentes vai ser ainda mais 
aguda que nos países capitalistas 
avançados. O FMI prevê que sua 
produção potencial, que continuou 
se expandindo no período anterior 
à crise, descerá dos 6,5% ao ano, 
entre 2008 e 2014, a 5,2% nos pró-
ximos cinco anos.

O crescimento das economias 
destes países foi um dos principais 
fatores que impediram que a cri-
se de 2008 arrastasse a economia 
mundial a uma profunda depres-
são. Nos últimos cinco anos, os 
chamados mercados emergentes 
representaram 80% do crescimen-
to mundial. Estes mercados, em 
especial a China, agiram como lo-
comotivas da economia mundial 
antes e depois da crise. Foram an-
teriormente um importante campo 
de investimento, quando as opor-
tunidades de rentabilidade eram 
escassas no Ocidente.

Mas, agora, se converteram em 
seu contrário. De fator que susten-
tava o capitalismo, se converteram 
no principal perigo que ameaça 
arrastar o conjunto da economia 
mundial. Não se trata somente das 
tradicionais economias desenvol-
vidas onde a dívida aumentou de 
forma considerável. A dívida dos 
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mercados emergentes adquiriu pro-
porções sem precedentes. O estudo 
de McKinsey mostra que o total da 
dívida dos “mercados emergentes” 
atingiu 49 trilhões de dólares no 
final de 2013, com um crescimen-
to da dívida global de 47% desde 
2007. É mais que o dobro da cota 
do crescimento de sua dívida entre 
2000 e 2007.

Segundo o FMI, o total das re-
servas monetárias dos mercados 
emergentes em 2014 (indicador-
-chave dos fluxos de capital) sofre-
ram sua primeira baixa anual desde 
que começaram a ser registrados 
em 1995. Estas entradas de capital 
são como o fluxo de sangue para 
uma pessoa que necessita de uma 
transfusão. Sem um fluxo constan-
te de capital, os chamados países 
emergentes não podem pagar suas 
dívidas e financiar seus déficits e 
ao mesmo tempo investir em infra-
estruturas e expandir a produção.

A BBC também recolhe cifras 
do Centro Internacional de Políti-
ca Monetária e Estudos Bancários 
(ICMBS, em suas siglas em in-
glês):

“Desde então [2008], foi o 
mundo em vias de desenvolvimen-
to, especialmente a China, que im-
pulsionou o aumento da dívida. No 
caso da China, o informe classifica 
o aumento da dívida como ‘side-
ral’. Excluindo as empresas finan-
ceiras, a dívida aumentou 72 pon-
tos percentuais, a um nível muito 
mais alto que o de qualquer outra 
economia emergente. O informe 
assinala que se produziram notá-
veis aumentos na Turquia, Argen-
tina e Tailândia”.

“As economias emergentes 
causam especial preocupação para 
os autores do informe: ‘poderiam 
estar no epicentro da próxima cri-
se. Embora o nível de alavancagem 
seja maior nos mercados dos paí-
ses desenvolvidos, a velocidade do 
recente processo de alavancagem 
nas economias emergentes, e em 
particular na Ásia, é na realidade 
um motivo de preocupação cada 
vez maior’”. 

As mais significativas fugas de 
capital provêm de países que acu-
mularam dívidas mais rapidamen-
te. A Coreia do Sul, por exemplo, 

viu aumentar seus índices de dívi-
da em relação ao PIB em 45 pontos 
percentuais, entre 2007 e 2013, en-
quanto que a China, Malásia, Tai-
lândia e Taiwan experimentaram 
um aumento do nível da dívida de 
83, 49, 43 e 16 pontos percentuais, 
respectivamente.

Estas economias estão desa-
celerando ou em uma situação de 
recessão, preparando uma profun-
da depressão mundial no próximo 
período.

PROBLEMAS NA CHINA

O mais grave de tudo: a econo-
mia chinesa está experimentando 
uma desaceleração brusca. A de-
saceleração das economias emer-
gentes se deve, por um lado, a uma 
queda prolongada da demanda nas 
economias capitalistas avançadas 
e, por outro, à desaceleração da 
China. Este cenário se traduz em 
permanente debilidade do comér-
cio mundial. Dialeticamente, tudo 
está interconectado, portanto a fra-
ca demanda e os frágeis mercados 
enfraquecem a produção e a inver-
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são. O fraco investimento leva a 
uma recuperação débil, a qual, por 
sua vez, conduz à demanda escas-
sa.

O crescimento explosivo da 
indústria na China se reflete nas 
estatísticas, segundo as quais, en-
tre 2010 e 2013, a China produziu 
mais cimento do que os EUA em 
todo o século XX. Mas a enorme 
capacidade produtiva da indús-
tria chinesa não é compensada 
pelo correspondente crescimento 
da demanda mundial. O resultado 
inevitável é uma crise de superpro-
dução.

Até 2007, a demanda mundial 
fora impulsionada pelo crédito e 
pela construção de casas, espe-
cialmente nos EUA e na Espanha. 
Isto veio abaixo e a demanda foi 
absorvida pela China, que investiu 
bilhões em infraestrutura e em-
préstimos bancários. Mais de 40% 
do PIB era Investimento, o que 
Incrementou as forças produtivas 
e a demanda por matérias-primas. 
Também gerou um grande excesso 
de capacidade.

O estouro da bolha em 2008 no 
Ocidente obrigou ao Estado chi-
nês a injetar enormes quantidades 
de dinheiro na economia. Isto, por 
sua vez, levou a uma enorme bo-
lha especulativa e a uma acumu-
lação massiva de dívida em todos 
os níveis da economia chinesa. 
Esta bolha já está rebentando, com 
consequências de longo alcance. A 
China vai pelo mesmo caminho do 
Japão, o caminho de uma estagna-
ção prolongada. A desaceleração 
econômica da China, por sua vez, 
significou uma queda nos preços 
dos produtos básicos, o que afetou 
duramente as economias emer-
gentes. Mais importante ainda: a 
China representa 16% da produ-
ção mundial e 30% do crescimento 
mundial. Quando a China desace-
lera, o mundo desacelera.

A superprodução na China afe-

ta o aço e outros produtos manu-
faturados. Houve uma acumulação 
massiva de dívida e há temores, 
que ocorra um colapso do inflado 
mercado imobiliário. Mais de mil 
minas de minério de ferro estão à 
beira do colapso financeiro. O Fi-
nancial Times previu o seguinte: 
“A China, em particular, poderia 
viver uma forte contração no cres-
cimento da capacidade produtiva, 
visto que trata de equilibrar sua 
economia investindo menos e se 
orientando para o consumo”. 

O primeiro-ministro da China, 
Li Keqiang, disse ao embaixador 
dos EUA que se baseava em três 
coisas na hora de avaliar o cresci-
mento econômico: o consumo de 
eletricidade, o volume do trans-
porte ferroviário e os créditos ban-
cários. Sobre esta base, os econo-
mistas em Fathom construíram um 
“Indicador do Impulso Chinês” a 
partir desses três fatores. O indi-
cador mostra que o ritmo atual de 
crescimento poderia ser de somen-
te 2,4%. O volume do transporte 
ferroviário caiu bruscamente e o 
consumo de eletricidade permane-
ceu praticamente o mesmo. Como 
resultado da desaceleração, a Chi-
na reduziu suas taxas de juro seis 
vezes nos últimos doze meses. 
Também foi desvalorizada sua mo-
eda para reativar suas exportações, 
com o que se intensifica o conflito 
com os estadunidenses e cria gran-
de instabilidade em todas as partes.

A diminuição da taxa de cresci-
mento da China afetou as chama-
das economias emergentes, espe-
cialmente aquelas que dependem 
em grande medida da China. O te-
mor à desaceleração da China teve 
repercussões no próprio país, espe-
cialmente na queda dos mercados 
de ações. As autoridades intervi-
ram injetando 200 bilhões de dóla-
res para estabilizar o mercado, mas 
teve que desistir no final. O pânico 
se apoderou dos investidores. “Se 

não aplicarmos reformas, a econo-
mia chinesa inclusive pode entrar 
em colapso”, afirma Tao Ran, pro-
fessor de economia da universida-
de de Pequim. “Tudo o que conse-
guimos nos últimos 20 ou 30 anos 
se perderá”.

O departamento de investiga-
ção da segunda maior empresa 
de corretores de Bolsa do Japão, 
Daiwa, fez o que ninguém fez an-
tes e publicou um informe em que 
se perfila um “colapso” financeiro 
global, como resultado nada me-
nos de um cataclismo da economia 
chinesa, sendo este seu melhor 
cenário. Agregou que esta crise 
mundial teria “o pior impacto que 
o mundo já teve”.

COMÉRCIO MUNDIAL

A ameaça mais grave para a 
economia mundial é o ressurgi-
mento das tendências protecionis-
tas. O crescimento do comércio 
mundial nas últimas décadas e a 
intensificação da divisão interna-
cional do trabalho (“globalização”) 
agiram como o principal motor da 
economia mundial. Através destes 
meios, a burguesia logrou de forma 
parcial e temporária a superação 
dos limites do Estado-nação. Mas, 
agora, tudo isto se converteu em 
seu contrário.

Um exemplo notável disto é a 
União Europeia, que a burguesia 
europeia (liderada inicialmente 
por França e Alemanha, e agora 
somente pela Alemanha) tratou de 
unir em um mercado único com 
uma moeda única, o Euro. Nossa 
análise Marxista previu o fracas-
so de tal projeto; também tiramos 
como conclusão que a primeira cri-
se econômica importante daria lu-
gar ao reaparecimento das antigas 
divisões e rivalidades nacionais, 
que foram disfarçadas, mas não 
abolidas pelo mercado único.

A crise do Euro, que se desva-
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lorizou fortemente frente ao dólar, 
reflete a gravidade da crise econô-
mica. A crise grega é somente a 
manifestação mais óbvia de uma 
crise que pode levar ao colapso do 
Euro e, inclusive, à dissolução da 
própria União Europeia. Tal de-
senvolvimento teria as mais graves 
consequências para toda a econo-
mia mundial. E por esta razão que 
Obama está insistindo com os eu-
ropeus para que resolvam a crise 
grega a todo custo. Ele entende que 
o colapso da União Europeia pode-
ria levar a uma crise nos EUA. 

2015 marcou o quinto ano con-
secutivo de diminuição do cres-
cimento médio das “economias 
emergentes”, arrastando o cresci-
mento mundial no processo. Antes 
de 2008, o volume do comércio 

mundial crescia a uma taxa média 
anual de 6%, segundo a Organiza-
ção Mundial do Comércio. Nos úl-
timos 3 anos, diminuiu para 2,4%. 
Nos primeiros 6 meses de 2015, 
sofreu seus piores resultados desde 
2009.

No passado, o comércio era um 
fator crucial que empurrava a pro-
dução, mas agora não mais. Desde 
2013, cada 1% de crescimento da 
economia mundial somente pro-
duziu um aumento do comércio de 
0,7%. Nos EUA, desde o ano 2000, 
que a participação das importações 
de manufaturas não cresce em re-
lação ao PIB. Na década anterior a 
esta, quase duplicou.

A conclusão é inevitável: a glo-
balização está desacelerando. O 
motor do crescimento econômico, 

o comércio mundial, está estagna-
do. O volume do comércio mundial 
caiu 1,2% em maio (2015). Caiu 
durante 4 dos 5 primeiros meses de 
2015. As negociações da Rodada 
de Doha que vinham se celebran-
do há mais de 14 anos foram efe-
tivamente abandonadas. Os EUA 
estão, em seu lugar, tratando de 
desenvolver acordos regionais de 
livre comércio, seguindo seus pró-
prios interesses imperialistas. Re-
centemente, negociaram o Acordo 
Trans-Pacífico (TPP), que poderia 
cobrir 40% da economia mundial, 
mas que está cheio de contradições. 
Tem que ser ratificado por uma sé-
rie de países, inclusive os EUA, e 
não parece em absoluto que isto 
seja possível. Obama enfrenta um 
Congresso hostil e poderia não ser 
capaz de ratificá-lo antes do térmi-
no de seu mandato.

DESIGUALDADE

A concentração de capital pre-
vista por Marx chegou a níveis 
jamais vistos. Criou níveis de de-
sigualdade sem precedentes. Uma 
minúscula minoria de homens e 
mulheres super-ricos concentra um 
enorme poder, e na realidade con-
trolam as vidas e os destinos dos 
povos do mundo.

A juventude, as mulheres e as 
minorias étnicas também sofrem 
a crise de forma desproporcional. 
São os primeiros a ser despedidos, 
e os que sofrem os maiores recor-
tes de salários. A crise agrava os 
efeitos da desigualdade e da dis-
criminação de gênero, ao mesmo 
tempo em que alimenta o racismo, 
a xenofobia e a intolerância em re-
lação a grupos minoritários, entre 
as camadas atrasadas da sociedade.

Há várias gerações, que a juven-
tude não sofre com perspectivas 
econômicas tão duras. Os jovens 
foram vítimas das maiores quedas 
na renda e no emprego. Sofrem 
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ataques constantes em todos os ní-
veis educativos, com cortes brutais 
e privatizações em benefício do 
capital financeiro. As universida-
des, cada vez mais, se convertem 
em um refúgio para uma minoria 
privilegiada.

À maioria da juventude lhe são 
negadas oportunidades que no pas-
sado se davam como certas. Esta é 
uma causa importante de instabi-
lidade e ameaça causar explosões 
sociais. Foi um fator importante 
na chamada Primavera Árabe, e 
levantamentos similares estão se 
gestando em outras partes.

Em todas as partes os pobres 
são cada vez mais pobres e os ri-
cos cada vez mais ricos. A ONG 
contra a pobreza Oxfam publicou 
um informe que mostra como a 
percentagem da riqueza mundial 
controlada pelos 1% mais ricos da 
população aumentou de 44%, em 
2009, a 48%, em 2014, enquanto 
que os 80% mais pobres têm agora 
mesmo somente 5,5% da riqueza 
total. No final de 2015, os 1% mais 
ricos do mundo já possuíam mais 
riqueza (50,4%) que o conjunto 
dos 99% restantes da população.

Os burgueses mais perspicazes 
entendem o perigo que esta pola-
rização entre ricos e pobres repre-
senta para o seu sistema. A OCDE 
declara que os resultados de seus 
estudos colocam questões sociais 
e políticas além das meramente 
econômicas. Winnie Byanyama, 
diretora executiva de Oxfam In-
ternacional, declarou que a cres-
cente concentração da riqueza que 
vimos desde a recessão de 2008-9 
era “perigosa e tinha que ser rever-
tida”.

Reformistas bem-intenciona-
dos pediram aos dirigentes mun-
diais que resolvam os problemas 
de desigualdade, discriminação e 
exclusão social, além da mudança 
climática e outros assuntos urgen-
tes que assediam à humanidade. 

Mas nunca nos explicam como se 
podem lograr tais milagres sob o 
capitalismo. Cúpulas e conferên-
cias vão e vêm. Pronunciam-se 
discursos. Aprovam-se resoluções. 
E nada muda.

AUSTERIDADE PERMANENTE

A perspectiva é de um período 
muito prolongado em que as reces-
sões econômicas se verão interrom-
pidas por períodos de crescimento 
econômico raquítico, com penúria 
econômica em aumento: em outras 
palavras, austeridade permanente. 
É este um novo cenário, totalmente 
diferente do que existiu nos países 
capitalistas avançados durante um 
período de mais de cinquenta anos 
depois da II Guerra Mundial. As 
consequências políticas, portanto, 
também serão muito diferentes.

Explicamos muitas vezes que 
qualquer tentativa da burguesia de 
restaurar o equilíbrio econômico 
destruirá o equilíbrio social e polí-
tico. E é isto justamente o que está 
ocorrendo em todo o mundo. Uma 
recessão econômica prolongada 
cria sofrimento econômico e des-
faz os velhos equilíbrios. As ve-
lhas certezas se desvanecem e há o 
questionamento universal do status 
quo, de seus valores e ideologias.

Desde o início da crise finan-
ceira global de 2008, foram des-
truídos mais de 61 milhões de 
empregos. Segundo as estimativas 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), o número de de-
sempregados continuará crescen-
do nos próximos cinco anos, até 
alcançar mais de 212 milhões em 
2019. A OIT declara que “a econo-
mia mundial entrou em um novo 
período que combina crescimento 
mais lento, desigualdade crescen-
te e turbulência”. Se incluirmos o 
número de pessoas implicadas no 
emprego precário do chamado se-
tor informal, a cifra real de desem-

prego ultrapassaria 850 milhões 
de pessoas. Esta cifra por si só é 
suficiente para demonstrar que o 
capitalismo se converteu em uma 
barreira intolerável ao progresso.

Nos países capitalistas avan-
çados, os governos estão tentando 
reduzir os níveis da dívida pública, 
acumulados durante a crise, cor-
tando salários e aposentadorias. 
Mas as políticas de austeridade 
reduziram bruscamente os níveis 
de vida sem ter qualquer impacto 
significativo na montanha da dí-
vida pública. Todos os sacrifícios 
dolorosos infligidos às massas nos 
últimos sete anos não lograram 
resolver a crise: pelo contrário, a 
pioraram. 

Nem os Keynesianos nem os 
monetaristas ortodoxos podem 
oferecer qualquer solução. Os ní-
veis já intoleráveis da dívida con-
tinuam a crescer inexoravelmente, 
agindo como um peso morto sobre 
o crescimento. Os governos e as 
empresas tratam de descarregar 
o peso da crise sobre os ombros 
da classe trabalhadora e da classe 
média para reduzir os níveis de 
endividamento. Isto está tendo im-
pactos profundos nas relações so-
ciais e na consciência de todas as 
classes.

EFEITOS POLÍTICOS DA CRISE

Aqui, no entanto, enfrentamos 
o que, à primeira vista, parece um 
paradoxo inexplicável. Até há pou-
co, os banqueiros e capitalistas se 
felicitavam por haver passado pela 
crise mais profunda da história 
sem provocar uma revolução. Este 
desenlace surpreendente lhes pro-
vocou um sentimento de compla-
cência autossuficiente tão equivo-
cado quanto estúpido.

O principal problema para esta 
gente é que carece inclusive da 
compreensão mais elementar da 
dialética, que explica que tudo, 
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mais cedo ou mais tarde, se con-
verte em seu contrário. Sob a su-
perfície de aparente calma há uma 
raiva crescente contra as elites po-
líticas, contra os ricos, os podero-
sos e os privilegiados. Esta reação 
contra o status quo contém as se-
mentes embrionárias de aconteci-
mentos revolucionários.

É uma proposição elementar 
do materialismo dialético que a 
consciência humana sempre vai 
na zaga dos acontecimentos. Mas, 
mais cedo ou mais tarde, empare-
lha com eles de forma explosiva. 
Isto é precisamente o que é uma 
revolução. O que estamos presen-
ciando em muitos países é o início 
de uma mudança revolucionária 
na consciência política, e que está 
abalando as instituições e os par-
tidos da ordem de cima a baixo. 
É verdade que a consciência está 
moldada em grande medida pelas 
recordações do passado. Demorará 
um certo tempo para que as velhas 
ilusões reformistas sejam erradi-
cadas da consciência das massas. 
Mas sob as marteladas dos aconte-
cimentos haverá mudanças profun-
das e repentinas na consciência. Ai 
daqueles que tratarem de se basear 
na consciência do passado que está 
sendo erradicada! Os marxistas 
devem se basear nas forças vivas 
e nas perspectivas para o período 
que se avizinha, e que não têm ne-
nhuma semelhança com o que ex-

perimentamos até o momento.
Buscando uma saída para a 

crise, as massas põem à prova um 
partido depois do outro. Os velhos 
dirigentes e os velhos programas 
são analisados e descartados. Os 
partidos que são eleitos e traem as 
aspirações das pessoas aplicando 
cortes em violação as suas promes-
sas eleitorais, ficam rapidamente 
desacreditados. Aquelas ideologias 
que se consideravam dominantes 
passam a ser rapidamente depre-
ciadas. Dirigentes que eram popu-
lares passam a ser odiados. As mu-
danças bruscas e repentinas estão 
na ordem do dia.

Há uma raiva crescente con-
tra o Establishment político e os 
partidos políticos em geral que 
ultrapassa a situação econômi-
ca imediata. O povo não acredita 
mais no que dizem ou prometem 
os políticos. Existe um sentimento 
profundo, arraigado e geral de mal-
-estar na sociedade. Mas lhe falta 
um veículo que possa lhe dar uma 
expressão organizada.

Na França, onde o Partido So-
cialista ganhou as eleições par-
lamentares anteriores, François 
Hollande tem agora a taxa de apro-
vação mais baixa de qualquer pre-
sidente desde 1958 e os socialistas 
sofreram um sério revés nas recen-
tes eleições regionais. Na Grécia, 
vimos o colapso do PASOK e o 
auge de SYRIZA. Na Espanha, vi-

mos o fenômeno de PODEMOS. 
Na Escócia, vimos o auge do SNP 
(nacionalistas escoceses). Na Grã-
-Bretanha em seu conjunto, vimos 
o surgimento de Jeremy Corbyn. 
Tudo isto é uma expressão do des-
contentamento profundo que exis-
te na sociedade e da busca por uma 
expressão política. Em toda a Eu-
ropa existe o medo de que as polí-
ticas de austeridade não serão um 
ajuste temporário, e sim um ataque 
permanente às condições de vida. 
Em países como a Grécia, Por-
tugal e Irlanda, estas políticas já 
provocaram recortes substanciais 
nos salários nominais e nas apo-
sentadorias sem haver resolvido o 
problema do déficit. Dessa forma, 
todo o sofrimento do povo foi em 
vão.

Vimos o mesmo processo na 
Irlanda com o recente referendo. 
Durante séculos, a Irlanda foi um 
dos países mais católicos da Euro-
pa. Não faz muito tempo a Igreja 
exercia um domínio absoluto sobre 
todos os aspectos da vida. O resul-
tado do referendo sobre o matri-
mônio homossexual no qual 62% 
votaram a favor, foi um golpe mui-
to duro na Igreja Católica Romana. 
Foi um protesto massivo contra o 
seu poder e sua interferência na 
política e nas vidas das pessoas. 
Representou uma mudança funda-
mental na sociedade irlandesa.

... continua
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AS TÁRICAS E AS 
ORGANIZAÇÕES DE MASSAS

As perspectivas são uma ciên-
cia, mas a tática é uma arte. Para 
desenvolver a tática correta não 
podemos nos basear em esquemas 
e perspectivas gerais para o futuro. 
Devemos lembrar também que as 
perspectivas são condicionais, uma 
hipótese de trabalho, que não são as 
tábuas dos dez mandamentos, váli-
das em todos os momentos e em 
todas as situações. As perspectivas 
devem ser desenvolvidas e atuali-
zadas constantemente comparan-
do-as com a realidade viva. Sobre 
a base dos acontecimentos teremos 
que modificar e alterar as perspecti-
vas, ou se necessário, abandoná-las 
e começar de novo.

A tática deve ser baseada em 
circunstâncias concretas que estão 
mudando constantemente. Quando 
discutimos táticas, devemos lem-
brar que não estamos à procura de 
uma fórmula, que se encaixe em 
qualquer cenário possível. Precisa-
mos ter uma atitude flexível, man-
ter um olho sobre a situação e ver 
como evolui, e ao mesmo tempo 
construir nossas forças para poder 
intervir quando a oportunidade se 
abrir.

Ao desenvolver a tática de-
vemos prestar muita atenção nos 
processos que ocorrem nas organi-
zações de massas. Estes mudam ao 
longo do tempo, refletindo os pro-
gressos e retrocessos do movimen-
to de massas. Em longos períodos 
de relativa paz social, o movimento 

operário sofre a pressão das classes 
alheias. Os partidos de massas e os 
sindicatos adquirem uma espessa 
crosta burocrática.

Sem a participação ativa dos 
trabalhadores, sua vida interna 
torna-se estática. As camadas su-
periores caem cada vez mais sob 
a influência da burguesia. Durante 
décadas antes da crise, os chama-
dos partidos socialistas e socialde-
mocratas estavam aplicando con-
trarreformas: desregulamentação, 
privatização e cortes. Quando a 
crise estalou em 2008, a burguesia, 
em muitos casos entregou o poder 
aos reformistas para que levassem 
adiante o trabalho sujo de salvar o 
capitalismo, aplicando ataques sel-
vagens contra os trabalhadores (em 
Espanha, Grécia, etc.). Sob essas 
condições, partidos antigos e com 
enraizamento podem rapidamente 
perder sua base. O velho equilíbrio 
fica destruído. Entramos em um 
período caracterizado por mudan-
ças bruscas, crises, cisões e desa-
parecimento de alguns partidos e 
de surgimento de novas formações 
políticas.

Foi o declínio e a degeneração 
do PASOK que levou à ascensão 
do Syriza na Grécia. Da mesma 
forma, foram as traições do PSOE 
e a degeneração reformista do Par-
tido Comunista que levou à rápida 
ascensão do Podemos na Espanha. 
Este tipo de fenômeno foi antecipa-
do pela ascensão de Chávez e pelo 
movimento bolivariano na Vene-
zuela.

Ali onde surjam movimentos 
deste tipo, teremos que observar 
estas formações e trabalhar nelas e 
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em sua periferia. Mas estas forma-
ções também têm os seus limites. 
Tendem a ser ideologicamente con-
fusas e organizativamente frágeis. 
Se não desenvolvem raízes na clas-
se operária e adotam uma política 
claramente anticapitalista, podem 
desaparecer tão rapidamente quan-
to surgiram.

No último período a tendência 
dominante no movimento operário 
foi o reformismo de direita. Mas 
nas condições de crise capitalista as 
organizações reformistas tenderão 
a entrar em crise. Isso pode levar a 
viradas à esquerda na direção do re-
formismo de esquerda, como já ve-
mos na Grã-Bretanha, ou ao colap-
so destas organizações ali onde não 
se desenvolve uma ala de esquerda.

Onde os partidos de massas tra-
dicionais naufragaram ou foram 
severamente debilitados, vimos o 
surgimento de novas formações 
em alguns países. O mais impor-
tante que temos de entender é que 
as massas não se movem através 
de grupos pequenos. A ideia dos 
sectários de que é possível criar 
um partido revolucionário simples-
mente proclamando-o é absurda e 
está em contradição com a realida-
de. Ali onde as velhas organizações 
traíram, as massas podem se agru-
par em torno de novas formações, 
mas sempre formações de massas. 
Estas formações tenderão ao refor-
mismo de esquerda ou, mesmo, ao 
centrismo, sob a pressão dos acon-
tecimentos.

Não podemos esquecer que a 
diferença entre o reformismo de 
direita e o de esquerda é apenas 
relativa. A essência do reformismo 
– seja em sua variedade de direita 
ou de esquerda – é a ideia de que 
não é necessário derrubar o sistema 
capitalista, que é possível melhorar 
gradualmente as condições dos tra-
balhadores e dos oprimidos dentro 
do marco do capitalismo. Mas a 
experiência da Grécia, Venezuela e 

em todos os lugares onde foi tenta-
do mostra que isso não é possível. 
Ou se implementa as medidas ne-
cessárias para destruir a ditadura do 
Capital, ou o Capital te destrói.

Isso é o que queremos dizer 
quando afirmamos que a traição 
é inerente ao reformismo. Não se 
trata de traição deliberada, mas do 
simples fato de que, se aceitas o 
sistema capitalista, então tens que 
aceitar as leis do sistema. Na situa-
ção atual isso significa que tens que 
aplicar uma política de cortes e aus-
teridade. O caso de Tsipras é muito 
instrutivo a respeito.

Ao dar apoio crítico aos refor-
mistas de esquerda, não podemos 
alimentar nenhuma ilusão ou acei-
tar qualquer responsabilidade por 
suas ações. Recordemos que Tsi-
pras era enormemente popular até 
que suas políticas foram subme-
tidas à prova da prática. No final, 
claudicou e se rendeu às pressões 
da burguesia. Agora, aqueles que 
tinham ilusões em Tsipras e que 
pensavam que éramos muito críti-
cos estarão mais abertos a nossas 
ideias.

Temos que nos diferenciar. Na-
turalmente, temos que evitar o tom 
de denúncia histérico das seitas. 
Devemos entrar em diálogo, man-
tendo um tom amistoso e dando 
ênfase ao que apoiamos, mas tam-
bém explicando a necessidade de ir 
além, de avançar até a abolição do 
capitalismo. Devemos perguntar: 
como financiarão as reformas que 
propõem se não nacionalizam os 
bancos e as indústrias-chave?

A pronunciada virada à direita 
nas organizações de massas duran-
te o período anterior, levou muitos 
grupos de esquerda a desenvolver 
conclusões ultra esquerdistas, de-
cretando o fim das organizações 
de massas em uníssono. Pensa-
vam que podiam construir uma 
alternativa à esquerda das velhas 
organizações. Contudo, todas as 

tentativas das seitas de declarar 
novos partidos revolucionários ter-
minaram em fracassos inglórios. 
Os ultra-esquerdistas fracassam 
porque ignoram o movimento real 
das massas e de suas organizações. 
Além disso, o ultra esquerdismo 
leva inevitavelmente ao oportu-
nismo. Tentando ganhar uma audi-
ência de massas, acabam diluindo 
seu programa para tentar conseguir 
uma audiência maior.

Este oportunismo, que normal-
mente tenta se disfarçar apelando 
para “palavras de ordem de transi-
ção”, sempre termina em um beco 
sem saída. Se as massas querem um 
programa reformista, elas sempre 
podem contar com muitos dirigen-
tes reformistas a quem se dirigir. O 
programa de transição não consis-
te em uma série de reivindicações 
reformistas isoladas que se possam 
escolher uma a uma para serem 
encaixadas em um meio ambiente 
reformista. É um programa com-
pleto e acabado para a revolução 
socialista internacional, para o po-
der operário.

Nossa prioridade nesta etapa é 
nos orientarmos àquela camada da 
sociedade em que podemos cons-
truir agora, e não no futuro. Esta, 
em geral, é a juventude, que está 
aberta às ideias revolucionárias. 
Ganhando a juventude e educando-
-a nas ideias do Marxismo, estamos 
sentando as bases para o trabalho 
frutífero nas organizações de mas-
sas quando surgirem as condições.

UM NOVO PERÍODO

O longo período de crescimen-
to econômico que caracterizou as 
duas décadas anteriores à I Guerra 
Mundial foi o solo em que o refor-
mismo lançou inicialmente suas 
raízes. Foi criada a ilusão de que 
o capitalismo podia ser reformado 
em paz e gradualmente através da 
atividade parlamentar e sindical. 
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Essas ilusões se romperam em pe-
daços em 1914. A I Guerra Mundial 
marcou o início de uma nova era – 
um período de guerra, revolução e 
contrarrevolução.

O período que durou de 1914 a 
1945 foi completamente diferente 
do período que o precedeu. Foi um 
período de turbulências em que o 
velho equilíbrio foi destruído. Atra-
vés da experiência de tormentosas 
lutas de classes, os trabalhadores 
foram tirando conclusões revolu-
cionárias. A crise social e econô-
mica abalou as velhas organizações 
reformistas até os alicerces. Os par-
tidos da classe trabalhadora entra-
ram em crise. Correntes de massas 
de esquerda se cristalizaram sob a 
influência da Revolução Russa, o 
que levou à formação de partidos 
comunistas de massas.

Este não é o lugar para se tratar 
estes processos em detalhe. Basta 
dizer que a derrota das revoluções 
alemã e espanhola, como resul-
tado das traições das lideranças 
dos partidos socialdemocratas e 
estalinistas, conduziu diretamente 
à II Guerra Mundial. A II Guerra 
Mundial terminou de forma pecu-
liar, não prevista por Trotsky, como 
tampouco foi prevista por Roose-
velt, Stalin, Churchill ou Hitler.

Já nos ocupamos disto no passa-
do e não há necessidade de repetir 
as razões da recuperação do capita-
lismo depois da II Guerra Mundial. 
A economia mundial entrou em um 
período de auge que durou décadas 
e que deixou sua marca na consci-
ência das massas nos países capi-
talistas avançados da Europa, da 
América do Norte e do Japão. Da 
mesma forma que no período que 
precedeu à I Guerra Mundial, isto 
conduziu a um fortalecimento das 
ilusões reformistas. Durante déca-
das, os marxistas ficaram isolados 
das massas e tiveram que lutar con-
tra a corrente.

Estamos nos referindo aqui à si-

tuação no mundo capitalista indus-
trializado. A situação era completa-
mente diferente para as massas dos 
que, então, eram os países coloniais 
e semicoloniais da África, Ásia e 
América Latina. Ao longo de todo 
este período houve levantes cons-
tantes na China, Argélia, Indochi-
na, Bolívia, Cuba, Chile, Argenti-
na, África Subsaariana, Indonésia 
e no subcontinente indiano. Mas a 
revolução colonial, que pôs de pé 
milhões de pessoas, foi destorcida 
pelo estalinismo. Em muitos casos, 
os estalinistas levaram as massas a 
derrotas terríveis. Inclusive, quan-
do lograram tomar o poder, como 
na China, criaram regimes a partir 
do modelo da Rússia estalinista que 
não atraíam os trabalhadores dos 
países industrializados da Europa e 
dos EUA.

O papel negativo desempenha-
do pelo estalinismo nesse período 
foi um fator de enorme complica-
ção em escala mundial. Com rela-
ção aos estados operários burocra-
ticamente deformados da Rússia e 
Europa Oriental, basta dizer que 
os acontecimentos revolucionários 
de 1953 na Alemanha Oriental, de 

1956 na Hungria, e os movimen-
tos na Polônia e Checoslováquia, 
foram desviados ou por linhas na-
cionalistas ou foram brutalmente 
esmagados pela burocracia russa. 
A burguesia da Europa Ocidental e 
estadunidense podia apontar o dedo 
acusador aos estalinistas e dizer 
aos trabalhadores: “Querem comu-
nismo? Aí está o comunismo!”. E 
a maioria dos trabalhadores tiraria 
a conclusão: “Melhor a besta co-
nhecida do que a besta que não se 
conhece”.

O enorme potencial revolucio-
nário do proletariado europeu foi 
revelado mesmo no auge da recu-
peração do pós-guerra, em 1968, 
quando os trabalhadores da França 
protagonizaram a maior greve geral 
revolucionária da história. Na rea-
lidade, o poder estatal estava nas 
mãos dos trabalhadores franceses 
em 1968, mas esse magnífico mo-
vimento foi traído pelos dirigentes 
estalinistas da CGT e do PCF. Os 
acontecimentos franceses de 1968 
foram uma antecipação dos desen-
volvimentos ainda mais dramáticos 
que se espalharam pela Europa na 
década de 1970, que coincidiu com 
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a primeira recessão econômica gra-
ve desde 1945. Houve revoluções 
na Grécia, Portugal e Espanha, e 
movimentos revolucionários na 
Itália e em outros países.

Mais uma vez, como na década 
de 1930, se produziu a formação de 
alas de esquerda e inclusive de cor-
rentes centristas nas organizações 
de massas em Portugal, Espanha, 
Grécia, Grã-Bretanha, França e 
Itália. Mas esta tendência foi blo-
queada completamente quando os 
movimentos revolucionários foram 
descarrilados pela direção. Con-
forme os dirigentes reformistas de 
esquerda se aproximavam do po-
der, logo descartavam sua retórica 
esquerdista e se moviam brusca-
mente à direita. Esta foi a premissa 
histórica para uma recuperação do 
capitalismo. Durante três décadas o 
pêndulo oscilou de novo à direita. 
Os trabalhadores caíram de novo 
em estado de apatia. As camadas 
avançadas ficaram desmoralizadas 
e céticas. Estabeleceu-se um perí-
odo que caracterizamos como de 
reação suave. 

Nestas condições, a pressão da 
burguesia sobre as camadas supe-
riores do movimento operário se 
multiplicou. Este processo se viu 
enormemente agravado pelo colap-
so do estalinismo. A burguesia fi-
cou exultante. Jactava-se do fim do 
comunismo, do fim do socialismo e 
até do fim da História. Mas a His-
tória, no final, tomou sua vingança 
contra a burguesia e seus apolo-
gistas na direção do movimento 
operário. Dialeticamente, tudo se 
transformou em seu contrário.

CONCLUSÃO

O novo período em que entra-
mos será muito mais similar ao dos 
tormentosos anos do período entre 
as duas grandes guerras mundiais 
que ao da última metade do século 
passado. Mas também há profundas 

diferenças. Nas décadas de 1920 e 
1930, uma situação pré-revolu-
cionária normalmente não durava 
muito. A contradição era resolvida 
rapidamente por um movimento 
em direção à revolução ou à con-
trarrevolução. Na Itália, a ocupação 
das fábricas em 1919-1920 esteve 
separada da Marcha sobre Roma de 
Mussolini por somente dois anos.

Agora, no entanto, os proces-
sos são mais dilatados. A razão 
fundamental disto é a mudança na 
correlação de forças de classe. Na 
maioria dos países europeus, inclu-
sive depois de 1945, o campesinato 
continuava sendo uma percenta-
gem importante da população. Na 
Grécia, era a maioria. Isso propor-
cionou uma reserva para a reação 
bonapartista e fascista. O mesmo se 
pode dizer dos estudantes e traba-
lhadores de colarinho branco; pro-
fessores, funcionários, empregados 
bancários etc. Mas, agora, o campe-
sinato foi amplamente liquidado na 
Europa; os trabalhadores de colari-
nho branco foram absorvidos pelo 
proletariado e se transformaram 
em uma camada muito combativa. 
Os estudantes, que antes de 1945, 
proporcionaram uma base sólida à 
reação e ao fascismo, agora estão 
majoritariamente no campo da re-
volução.

Por esta razão, a crise pode se 
prolongar por muito mais tempo 
que no passado, antes de chegar ao 
desenlace final. Isso não quer dizer 
que as coisas vão ser mais tranqui-
las, e sim o contrário. Haverá al-
tos e baixos, tanto política quanto 
economicamente (a fase descen-
dente do capitalismo não significa 
o fim do ciclo de auge e recessão, 
tampouco descarta a possibilida-
de de recuperações temporárias, 
que ocorreram inclusive durante a 
Grande Depressão).

Os inevitáveis altos e baixos do 
ciclo econômico não vão resolver 
nada do ponto de vista dos capita-

listas. Depois de um longo período 
de recessão econômica e de alto 
desemprego, inclusive uma peque-
na recuperação (que é o melhor que 
podem esperar) acarretará em uma 
elevação do número de greves no 
front industrial, quando os traba-
lhadores lutarem para recuperar o 
que lhes foi arrebatado durante a 
recessão. Numa recessão, contudo, 
poderia haver uma queda da ativi-
dade grevista, mas também uma 
tendência à radicalização política.

Já há um mal-estar profundo em 
todas as partes do mundo. Depois 
de um curto atraso, as pessoas es-
tão começando a entender que não 
há saída enquanto o atual sistema 
injusto e opressivo permanecer 
de pé. O processo revolucionário 
ainda está em desenvolvimento, 
tornando-se mais amplo e profun-
do. Haverá vagas após vagas de 
greves e manifestações, que agirão 
como campo de treinamento para 
as massas. Novas camadas da po-
pulação estão sendo arrastadas à 
luta – como os jovens médicos na 
Grã-Bretanha, os agricultores gre-
gos e os assistentes de voo de Air 
France. Mas tal é a profundidade da 
crise que mesmo as greves e mani-
festações mais tormentosas por si 
mesmas nada resolvem.

Somente uma mudança funda-
mental na ordem social pode resol-
ver a crise. Isso requer ação política 
radical. O cenário político se carac-
teriza por mudanças bruscas à es-
querda e à direita. Os partidos exis-
tentes entrarão em crise e divisões. 
Todo tipo de diferentes formações 
eleitorais de esquerda e de direita 
podem se desenvolver. A classe tra-
balhadora se moverá do front polí-
tico ao front industrial, por sua vez. 
Estão se preparando novos ataques 
e mesmo mais graves contra os tra-
balhadores. A luta de classes será 
realizada nas ruas. 

A crise atual pode durar anos – 
possivelmente décadas – por causa 
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da ausência do fator subjetivo: um 
partido revolucionário de massas 
com uma direção genuinamente 
marxista. Mas não se moverá em 
linha reta. Explosões se sucederão. 
Mudanças bruscas e repentinas es-
tão implícitas na situação. Haverá 
toda uma série de movimentos e 
lutas de massas de um país a outro. 
As velhas organizações serão aba-
ladas até os alicerces. Recordemos 
que PODEMOS cresceu do nada 
até 376 mil membros no espaço de 
18 meses.

De um país a outro as massas, 
finalmente, dirão: “Basta”. Mas 
sem um programa claro e uma 
política marxista revolucionária, 
e sem as ideias do marxismo, não 
teríamos razão de existir como uma 
tendência separada e independen-
te dos reformistas de esquerda. A 
condição prévia de nosso êxito é 
manter nossa identidade revolucio-

nária e manter nossas ideias níti-
das e claras. Qualquer tentativa de 
alcançar a popularidade no curto 
prazo, somente para estar ao lado 
da corrente reformista de esquerda, 
terminaria, em última instância, em 
desastre.

O caminho para as grandes vitó-
rias está pavimentado com inume-
ráveis pequenos êxitos. Nossa ta-
refa continua sendo a de ganhar de 
um em um e de dois em dois, para 
educá-los sobre a base da sólida 
teoria marxista, para construir vín-
culos fortes com as camadas mais 
avançadas dos trabalhadores e dos 
jovens, e, através deles, construir 
vínculos com as massas. Sobre a 
base dos acontecimentos, as mas-
sas aprenderão. Ideias que agora 
são escutadas por poucos serão an-
siosamente buscadas por dezenas e 
centenas de milhares, preparando o 
caminho para uma ampla tendência 

de quadros marxistas, que possa se 
tornar a base para uma tendência 
marxista de massas que seja capaz 
de lutar pela direção da classe tra-
balhadora.

Hoje, somos uma pequena mi-
noria. Isso é principalmente o resul-
tado de fatores históricos objetivos. 
Por todo um período histórico as 
forças do genuíno marxismo esti-
veram débeis e isoladas. Estivemos 
nadando contra a maré. Mas agora 
a maré da história mudou. Estamos 
começando a nadar a favor da cor-
rente. Nossa tarefa é restabelecer 
as tradições do bolchevismo inter-
nacional e construir uma poderosa 
internacional proletária que se des-
tine a mudar o mundo. Esse é o ob-
jetivo que nos propomos: o único 
objetivo pelo qual vale a pena lutar 
e se sacrificar: o objetivo sagrado 
da emancipação da classe trabalha-
dora.
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Na noite de 27 de fevereiro de 
2015 nosso querido camarada Chi-
co Lessa foi assolado por um terrí-
vel acidente e, em 28 de fevereiro, 
Chico Lessa nos deixava. Difícil 
medir o tamanho do vazio deixa-
do por ele na luta de classes e, em 
especial, na construção do partido 
revolucionário, mas sem dúvida 
estamos dia a dia lutando para que 
seu legado seja mantido. 

Francisco foi um advogado tra-
balhista brilhante, mas acima de 
tudo foi um militante exemplar. 
Não um militante perfeito, até por-
que essa palavra não combina com 
a defesa incondicional do materia-
lismo histórico dialético, que Chi-
co defendeu até seu último dia. 

A Esquerda Marxista tem por 
objetivo preservar a história desse 
camarada com o intuito de que ele 

nos sirva de exemplo. Todos aque-
les que se reivindicam do marxis-
mo precisam conhecer aqueles que 
dedicaram suas vidas na constru-
ção de outro mundo, na construção 
do Socialismo. 

Francisco João Lessa era um 
homem que veio do campo, inte-
rior de Santa Catarina, um cam-
pônio como ele gostava de dizer, 
frequentou o seminário e em dado 

Um ano sem o camarada 
Chico Lessa
Esquerda Marxista

Chico Lessa
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Em memória de León TrotskyUm ano sem o camarada Chico Lessa

momento o padre explicou a ele 
que era melhor que fosse para casa, 
pois ele gostava muito das coisas 
da vida e o menino, nas palavras 
do poeta – “Tinha fugido do céu 
(...). No céu era tudo falso, tudo em 
desacordo, com flores e árvores e 
pedras, no céu tinha que estar sem-
pre sério”[1]. 

Dali em diante, Chico conheceu 
o mundo. Foi para a cidade grande, 
trabalhou, conheceu a pé a capital 
do Estado de Santa Catarina cadas-
trando casas. Dizia sempre, Floria-
nópolis é linda. De Florianópolis 
foi para Itajaí, estudar Direito. Co-
nheceu o movimento estudantil, a 
literatura e o marxismo. De cam-
pônio o jovem passou a internacio-
nalista, posição essa que o acom-
panharia até a partida. Gostava de 
contar que cuidou da biblioteca na 
ausência da funcionária, pois era 
quem mais conhecia tudo que lá 
estava. 

Chico era um operário do di-
reito, como ele dizia, um advoga-
do brilhante, que conhecia música 
clássica, Cervantes, Goethe, leu 
a obra toda de Orwell e chegou a 
presentear toda a família cada qual 
com um livro do Gabriel Garcia 
Marques. Leu e estudou profunda-
mente tudo que pode, até o último 
dia, de Trotsky, Lenin, Marx e En-
gels. Ao mesmo tempo, era um ho-
mem simples, contava história, ria 
muito, dizia que a humanidade não 
nasceu para a tristeza. Ao lado dos 
operários viveu toda sua vida adul-
ta, fosse na assembleia sindical, na 
defesa judicial dos operários ou 
mesmo no boteco em frente à fá-
brica. Sim, Chico era um homem 
que estava sempre ao lado dos ope-
rários. 

Na vida sindical ajudou a fun-

dar a Alisc (Associação dos Licen-
ciados de SC, hoje Sinte) em Ita-
jaí e outros tantos sindicatos pelo 
estado. Teve papel fundamental na 
construção da CUT, na conquista 
para os trabalhadores do Sindica-
to dos Metalúrgicos, em Jaraguá 
do Sul, dos Plásticos, Mecânicos e 
Metalúrgicos, em Joinville. Muitas 
dessas entidades voltaram às mãos 
da direita ou traíram os interesses 
da classe trabalhadora com o pas-
sar dos anos. Chico rompeu com 
cada uma das direções que se ape-
legaram e combateu a colaboração 
de classes até seu último dia. Isso 
vale também para o Partido dos 
Trabalhadores, que ajudou a fundar 
e dentro do qual lutou pela virada à 
esquerda por mais de 30 anos. Ele 
estava entusiasmado com a decisão 
da EM de sair do PT e entrar no 
PSOL. Não fosse sua prematura 
partida, teria cumprido papel de 
destaque nessa nova empreitada.

O último sindicato que Chico 
ajudou a retomar para os trabalha-
dores e para a CUT, em 2010, foi o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Joinville e Região, 
onde atuou até seu último dia. 

Chico era um homem que ou-
via, não tinha ânsia em responder. 
Viveu a maior parte absoluta da 
vida consciente como um militante 
da Esquerda Marxista, da Corrente 
Marxista Internacional, portanto, 
acreditando na construção do par-
tido, no centralismo democrático 
e na unidade dos trabalhadores do 
mundo. Membro do Comitê Cen-
tral da EM, foi um dos principais 
dirigentes das Fábricas Ocupadas, 
fez história, desafiou o judiciário, 
descumpriu ordens judiciais, tudo 
em defesa dos operários da Cipla 
e da Interfibra. Sem dúvidas, se a 

ele perguntassem, diria: nada em 
minha vida militante foi maior que 
a luta das fábricas ocupadas. 

Chico faleceu em um trágico 
acidente em São Paulo. Estava lá 
para cumprir uma tarefa que se 
orgulhava em fazer, a reunião do 
Comitê Central da Esquerda Mar-
xista. Seu coração parou de bater 
na Avenida São João.  

Nesta data de indescritível 
tristeza, os militantes da Esquer-
da Marxista homenageiam Chico 
Lessa com nova vitória nas elei-
ções do Sinsej.

Como disse Engels na morte de 
Marx, nós dizemos ao nosso ca-
marada: “Seu nome viverá através 
dos séculos, assim como sua obra”. 
Chico Lessa, Presente! 

[1]  O excerto é do poema “O guardador de Rebanhos” do escritor português Fernando Pessoa, escritor que 
Chico adorava. 
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