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É com satisfação que lança-
mos no Brasil a Revista 
América Socialista núme-

ro 3, revista teórica da Corren-
te Marxista Internacional (CMI) 
para o continente americano, que 
ganha agora sua terceira edição 
em português. Esperamos que seu 
conteúdo contribua na formação 
política de todos aqueles interessa-
dos em combater ao lado da classe 
trabalhadora e da juventude, pela 
construção de uma nova sociedade 
mais justa e igualitária, uma socie-
dade socialista. 

O primeiro artigo da revista é 
o Informe Político à Conferência 
Nacional da Esquerda Marxista, 
documento que traz uma análise 
geral sobre a situação política no 
Brasil e no mundo, destacando a 
crise econômica, sua chegada ao 
Brasil, as medidas do governo Dil-
ma, a necessidade da ruptura da 
colaboração de classes e da defesa 
das organizações e lutas da classe 
trabalhadora frente à crescente cri-
minalização. 

Em seguida, oferecemos aos 
nossos leitores um artigo sobre a 
história e o desenvolvimento do 
populismo na Argentina, centra-
do na análise do peronismo, que 
cresceu e se desenvolveu no va-
zio deixado pela omissão e capi-
tulação do Partido Comunista Ar-
gentino, que enveredou ora para 
a colaboração de classes, ora para 
a aventura da guerrilha, deixan-
do as massas prisioneiras do po-
pulismo peronista que chega aos 
nossos dias na figura da presiden-
te Cristina Kirchner.

 O terceiro artigo trata da 
questão nacional na Escócia em 
um momento onde está colocada 
a proposta de realização de um 
plebiscito sobre a independência 

escocesa frente à Inglaterra. O 
artigo retoma os ensinamentos 
de Lênin e Trotsky sobre esta 
importante questão inserindo-a 
enquanto reivindicação demo-
crática na luta pela revolução e 
unidade da classe trabalhadora. 
O direito do povo escocês de re-
alizar um referendo democrático, 
sem a interferência do governo 
Westminster deve ser defendido 
pelos marxistas, defendemos a 
autodeterminação, até mesmo a 
separação, desde que seja uma 
vontade e decisão soberana dos 
envolvidos. No entanto, como 
diz o texto: “Historicamente, a 
classe trabalhadora britânica é 
uma só classe. Trabalhadores in-
gleses, escoceses e galeses com-
partilham uma historia de lutas 
de mais de dois séculos. Manter 
essa unidade é fundamental para 
derrotar a classe dominante bri-
tânica, que luta para manter seu 
domínio. Para combater os capi-
talistas britânicos é necessária a 
unidade de todos os trabalhado-
res a nível britânico em uma luta 
comum contra um inimigo co-
mum”. (...) “A luta por uma Grã 
Bretanha socialista incluirá a au-
todeterminação da Escócia e País 
de Gales como parte dos Estados 
Unidos Socialistas da Europa e 
de uma Federação Mundial de 
Estados Socialistas. Essa é a úni-
ca saída”. 

Na sequência, publicamos um 
importante texto que trata de des-
nudar a obra do historiador Eric 
Hobsbawm. Obra que logo após a 
morte do autor foi cantada em ver-
sos, rimas e prosas pela burguesia. 
O texto faz uma retrospectiva da 
vida militante de Hobsbawm des-
de sua entrada no Partido Comu-
nista aos 14 anos, em 1931. A re-

alidade é que desde então jamais 
conseguiu romper com a linha 
mestra da colaboração de classes 
tão querida da burocracia stalinis-
ta e foi seguidamente dando pas-
sos para a direita.

No quinto artigo, trazemos uma 
excelente análise das contribuições 
teóricas e do combate travado por 
José Carlos Mariátegui que, na 
contramão do stalinismo, buscava 
se apoiar verdadeiramente no mar-
xismo, apresentando importantes e 
originais formulações para a revo-
lução na América Latina. 

O artigo seguinte traz um es-
tudo dos caminhos trilhados pelo 
movimento sindical em todo o 
mundo no último período, o es-
forço da burguesia para integrar 
os sindicatos no aparelho de Es-
tado, o papel das centrais sindi-
cais mundiais, o tripartismo, a 
política desenvolvida pela dire-
ção da CUT.

 Por fim, fechamos a revista 
com a declaração da Esquerda 
Marxista sobre a morte de Chá-
vez e a Revolução Venezuelana. 
A morte de Chávez repercutiu 
amplamente ao redor do mundo, 
demonstrando como a luta do 
povo venezuelano tem sido um 
exemplo e uma inspiração para 
trabalhadores e jovens de vários 
cantos do globo. A questão co-
locada agora é a necessidade do 
aprofundamento da revolução, 
com passos concretos em direção 
ao socialismo, o que inclui a ex-
propriação da burguesia e a pla-
nificação da economia. 

Buscamos selecionar artigos de 
qualidade dirigidos aos militantes 
de esquerda e às pessoas interes-
sadas no marxismo. Esperamos ter 
atingido esse objetivo e desejamos 
a todos uma boa leitura!

Apresentação
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Manifestantes tomam as ruas de Valência (Espanha) contra as medidas de 
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1. As análises teóricas e políticas 
assim como as Resoluções sobre 
Construção e Organização do 29º 
Congresso da Esquerda Marxista 
(30/04/2012) são as bases sobre as 
quais se prepara a Conferência Na-
cional de 30 e 31/03/2013. Estas 
Resoluções devem ser reestudadas 
pelo conjunto dos militantes.

2. O objetivo político da Con-
ferência Nacional foi explicitado 
no Congresso: “Para avaliar os 
resultados deste combate o 29º 
Congresso convoca uma Con-
ferência Nacional da Esquerda 
Marxista para o primeiro semestre 
de 2013...”. Assim, é a partir da 
análise da atual situação política 
e econômica nacional e interna-
cional, e dos resultados das tare-
fas de construção e organização, 
que devem os marxistas reunir sua 
Conferência. Este Informe analisa 
a situação e traça as perspectivas 
políticas. Uma segunda e terceira 
parte farão as analises da aplicação 
das resoluções de Construção e de 
Organização.

O quadro internacional
da luta de classes

3. A continuidade da recessão e 
da crise na Europa, assim como a 
resistência das massas, é o pano de 
fundo mais importante da situação 
internacional. É no velho continen-
te que se joga hoje o principal jogo 
da luta de classes global.

4. Durante o ano de 2012 além 
do aprofundamento da crise econô-
mica vimos a emergência da resis-
tência política das massas europeias 
através das votações expressivas 
em Syriza, na Grécia, da Front de 
Gauche, na França, o PCP e o Bloco 
de Esquerda em Portugal, Izquier-
da Unida, na Espanha, entre outros. 

Mesmo na Inglaterra a votação de 
Galloway e do Labor Party mostram 
a rejeição da política de ataques às 
conquistas operárias. Estas forma-
ções, mesmo com seu programa 
“reformista de esquerda” aparecem 
para as massas como partidos que 
recusam a receita capitalista de apli-
cação dos planos de austeridade. A 
eleição de Hollande à presidência 
da França tem também, deformada-
mente, este sentido.

5. Uma enorme quantidade de 
greves, de greves gerais e mani-
festações, passeatas e protestos 
foi a marca da Europa em 2012. 
As massas trabalhadoras resistem 
e buscam o caminho da luta con-
tra o sistema apesar dos dirigen-
tes sindicais que se esforçam para 
esvaziar, frear e desviar, paralisar 
a luta contra os capitalistas. Mes-
mo quando empurrados pela ira 
das massas e tem que agir, não 
perdem o espírito conservador e 
assustado diante das mobilizações 
buscam qualquer acordo, por mais 
miserável que seja, para por fim à 
mobilização.

6. O resultado desta situação 
é que se acentua em uma série de 
países tocados pela crise a desa-
gregação política dos partidos bur-
gueses e a incapacidade destes de 
conduzir a política necessária para 
a sobrevivência do capital. A Itália 
não tem mais partidos burgueses 
tradicionais capazes de governar 
estavelmente. Hoje o Partido De-
mocrata (ex-PCI fusionado com 
a Democracia Cristã) é o instru-
mento mais sólido com que conta a 
burguesia naquele país. O governo 
Mario Monti, decidido e empossa-
do pelos organismos internacionais 
para gerenciar a crise e salvar o ca-
pital financeiro, foi levado a con-
vocar novas eleições frente à resis-

tência crescente dos trabalhadores. 
A tentativa de volta de Berlusconi 
é a demonstração do impasse e di-
visão entre a burguesia italiana em 
sua rota de decomposição.

7. A Grécia, após ter um gover-
no servil à Troika derrubado pela 
própria porque cometeu a besteira 
de anunciar que faria um referen-
do sobre o Memorando ditado pelo 
capital internacional para reger as 
finanças gregas, só teve a consti-
tuição de um governo de coalizão 
Nova Democracia/Pasok graças 
à traição do KKE (PC grego) que 
recusando a coalizão com Syriza e 
toda a política de Frente Única per-
mitiu a vitória da direita. Em me-
nor grau é a mesma situação que se 
aproxima na Espanha e em Portu-
gal, assim como na França.

8. O traço dominante da situa-
ção internacional é por um lado a 
resistência das massas e por outro 
a divisão da burguesia e a desagre-
gação de suas formações políticas

9. Os escândalos políticos e 
econômicos que se sucedem na In-
glaterra fazem do outrora podero-
so e inabalável império uma ópera 
bufa indigna da terra de Shakespe-
are, mas é de fato a face da bur-
guesia inglesa em decomposição. 
O HSBC foi multado por guardar 
e aplicar dinheiro para cartéis de 
drogas. O Standard Chartered ad-
mitiu ter descumprido sanções le-
gais americanas utilizando meios 
escusos. O Barclays foi multado 
após revelações que seus funcio-
nários manipulavam a taxa Libor, 
uma das principais referências de 
juros no mundo.

10. Esta situação não impede, 
ao contrário, empurra a burguesia 
em todos os lugares a promover 
mais e mais ataques contra a clas-
se trabalhadora e suas conquistas 

Comitê Central
Esquerda Marxista

Informe Político à Conferência Nacional da Esquerda Marxista - 2013
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incrustadas pela luta de classes 
nas legislações dos diferentes pa-
íses. Não só do tipo cortes nos 
Orçamentos sociais, revogação 
de conquistas, contrarreformas na 
Previdência, nas leis trabalhistas e 
outras, mas ataques diretos à orga-
nização e ao direito de organização 
da classe operária.

11. Este é o sentido dos ataques 
abertos da FIAT na Itália contra o 
Sindicato Nacional de Metalúrgi-
cos, a FIOM, onde buscando der-
rotar a luta de Pomigliano e dobrar 
a classe em escala nacional, proíbe 
o emprego de operários filiados 
ao sindicato, desconhece Acordos 
Coletivos, declarando de fato a 
FIOM como fora-da-lei. Mesmo as 
decisões judiciais favoráveis aos 
metalúrgicos da Pomigliano deter-
minando sua reintegração são ig-
noradas completamente pela FIAT. 
E mostrando que está disposta a ir 
até o fim, a própria FIAT desliga-se 
da Confederação patronal italiana 
(Confindustria) para ter as mãos 
completamente livres.

12. Nos EUA, a principal eco-
nomia do planeta, o capitalismo 
mais desenvolvido do mundo de-
cide em 2012 continuar sua cruza-
da contra os sindicatos aprovando 
novas leis anti-sindicais em Michi-
gan, elevando para 24 o número de 
estados que já as aprovaram.

13. Pode-se fazer uma extensa 
relação deste tipo de atitude gene-
ralizada em escala internacional. A 
questão central é que frente a um 
conjunto de fatores que conjuga-
dos dão a dimensão da crise que 
vive o capital como sistema, cri-
se de superprodução, Tendência 
à Queda da Taxa de Lucro, nova 
divisão internacional do trabalho, 
incapacidade de pagamento das dí-
vidas privadas e públicas que bom-
bearam artificialmente a economia 
por décadas ameaçando o castelo 
financeiro internacional, esta situa-
ção empurra a burguesia ao ataque.

14. Num quadro de desemprego 
as medidas patronais para baixar o 
custo do trabalho inclui uma am-
pliação das medidas anti-sindicais 
assim como fechamento puro e 
simples de enormes setores indus-
triais. Na França o grupo PSA Peu-
geot-Citroen anuncia o fechamento 
de fábricas com 8 mil demissões 
mesmo frente a protestos do gover-
no Hollande, assim como o grupo 
ArcelorMittal resolve fechar os for-
nos da região da Lorena e quando o 
governo fala em comprar ou nacio-
nalizar em caso de recusa de venda, 
o grupo recebe o apoio unido da pa-
tronal francesa, MEDEF, que reage 
com violência mesmo contra esta 
hipótese que inclui indenização. É 
uma reestruturação geral que se as-
semelha à desertificação da região 
mineira da Inglaterra nos anos 80 e 
90 assim como de diferentes gran-
des concentrações fabris em outras 
regiões da Europa. A nova divisão 
internacional do trabalho prossegue 
o reordenamento da economia glo-
bal em escala acelerada.

15. O exemplo da ArcelorMit-
tal na França é claro. A empresa 

só quer fechar a “parte líquida” 
(produção de aço bruto) e conser-
var a atividade de transformação 
de aço em produtos elaborados 
para a indústria automotiva. Afi-
nal, a instalação de siderúrgicas 
junto às regiões mineiras na Amé-
rica do Sul, África e Ásia é hoje 
possível e mais rentável por causa 
do desenvolvimento das comuni-
cações e transportes, sem contar 
com a demissão de metalúrgicos 
com salários de U$3.000,00 subs-
tituídos por metalúrgicos com 
salários de U$ 300,00. Como é o 
caso das novas instalações da Ar-
celorMittal no Pará.

A situação nos EUA, onde a 
crise continua enquanto
o capital se revaloriza,

se acumula e se concentra

16. Marx afirmou que a burgue-
sia só tinha duas maneiras de sair 
das crises, destruindo forças pro-
dutivas e aumentando a exploração 
do trabalho. É a combinação destas 
duas que vemos hoje nos EUA de 
forma cristalina.

Informe Político à Conferência Nacional da Esquerda Marxista - 2013
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17. É nesta situação que a polí-
tica dos dirigentes operários mos-
tra toda sua face cruel. Ao contrá-
rio do que se poderia pensar, esta 
crise que afeta a vida e as condi-
ções de existência de bilhões de se-
res humanos, que atira na miséria 
e desespero as famílias operárias, 
não está provocando um sofrimen-
to semelhante na classe oposta e 
dominante. Na crise da Grande 
Depressão de 1929 são conheci-
das as histórias de investidores e 
capitalistas se atirando pela janela 
ou cometendo suicídio de variadas 
maneiras. Não é o que ocorre hoje 
mesmo se a burguesia está bastan-
te assustada e dividida em escala 
internacional. E uma das razões 
é que na economia reguladora do 
sistema capitalista, os EUA, com a 
ajuda do governo e dos dirigentes 
sindicais a acumulação de capital 
foi retomada nos setores centrais 
da economia. E esta valorização e 
acumulação de capital é quase uma 
constante desde o 2º trimestre de 
2009. Mesmo com a desaceleração 
de -1% no 2º trimestre de 2012, a 
indústria norte-americana acumula 
de setembro/2011 a setembro/2012 
uma alta de 6.3%!

18. Outros dados mostram que 
a massa de valor e de mais-valia 
materializada nas mercadorias 
produzidas nos ramos de bens de 
consumo duráveis já alcançou o 
mesmo nível de 2007, ou seja, an-
tes da explosão da crise em 2008, 
nos setores mais importantes.

19. Segundo relatório do Fed 
a massa de valor e da mais-valia 
materializada nas mercadorias pro-
duzidas pela indústria dos EUA to-
talizou a gigantesca soma de US$ 
3. 341,9 trilhões. (Federal Reserve 
Bank – G 17 Industrial Production 
and Capacity Utilization – October 
16, 2012. - http://www.federalre-
serve.gov/releases/g17/current/)

20. A produção de veículos e au-
topeças que havia caído para a me-

tade no auge da crise 2008/2009, 
em 2012 ficou acima do auge de 
2007. Em plena crise, em 2009, 
o nível de atividade de empresas 
como Ford, GM e Chrysler chegou 
a utilização de apenas 34.7% da 
capacidade instalada. Os bilioná-
rios planos de resgate do governo 
norte-americano e os acordos de 
redução de direitos e salários, de 
renúncia às greves e reivindica-
ções, permitiram que uma indús-
tria virtualmente falida se refizesse 
e os investidores fossem salvos. 
Hoje, pouco mais de três anos de-
pois, a indústria automobilística 
dos EUA opera próxima dos 80% 
da capacidade de produção. Uma 
utilização próxima da época do 
pós-guerra e acima dos 77.1% da 
média dos últimos quarenta anos.

21. O setor de Máquinas e Equi-
pamentos também apresenta uma 
recuperação importante. Tendo 
chegado em plena crise à utiliza-
ção de apenas 60% da capacidade 
instalada, em 2012 alcança níveis 
recordes de 87%, quase dez pontos 
acima da média 78.1% dos últimos 
quarenta anos.

22. Estes são os setores funda-
mentais da economia capitalista, 
os seus centros nervosos e indica-
dores da tendência de conjunto, os 
setores de Máquinas e Equipamen-
tos e Bens Duráveis.

As forças destrutivas
em ação

23. Ao mesmo tempo no con-
junto da economia o desemprego 
segue alto e deve se manter as-
sim segundo todos os dados do 
governo dos EUA, as previsões 
da indústria e do conjunto dos 
capitalistas. A contradição incom-
preensível para os reformistas e 
economistas burgueses é de como 
com um alto nível de desempre-
go existe uma retomada da valo-
rização e acumulação de capital. 

Afinal, se as pessoas não podem 
comprar onde se vendem estas 
mercadorias produzidas?

24. Junto com isso vemos o 
que é um traço comum de toda 
crise na economia capitalista onde 
a concentração de capital aumenta 
e se acelera nas crises. Com este 
quadro de continuidade do alto 
desemprego, ataques anti-sindi-
cais, reestruturação da divisão in-
ternacional do trabalho e retoma-
da da valorização e acumulação 
de capital nos setores chaves da 
principal economia do mundo, o 
resultado é um aumento acelerado 
da desigualdade social, do abismo 
entre a classe trabalhadora e as 
elites proprietárias.

25. Mas, como se dá esta “re-
tomada”?

26. É preciso começar dizendo 
que esta retomada está condiciona-
da também pelo tamanho e veloci-
dade da crise financeira internacio-
nal frente à crescente incapacidade 
de pagamento das Dívidas dos Es-
tados. O próprio EUA se debate na 
maior dívida do mundo (U$16 tri-
lhões) e agora vive aos saltos com 
o chamado “Abismo Fiscal”, que 
foi apenas adiado porque a burgue-
sia é incapaz de chegar a um Acor-
do sobre o que fazer. Mas, também 
está condicionada pela situação 
econômica objetiva mundial onde 
a Europa vive uma recessão e uma 
crise financeira brutal, a China de-
sacelera, o Brasil cresce menos de 
1%, em 2012, e o ano de 2012 ter-
mina com um crescimento de me-
nos de 3% da economia mundial.

27. Assim, o que se vê é uma 
situação onde os capitalistas estão 
buscando lançar mão do mesmo 
estratagema largamente utilizado 
no pós-guerra em que a indústria 
de armamentos foi um dos motores 
do relance da economia capitalista.

28. Segundo o mesmo Rela-
tório do FED citado acima, nesta 
retomada do capital nos EUA, o 

Informe Político à Conferência Nacional da Esquerda Marxista - 2013



América Socialista
8

elemento mais importante foi a 
elevada expansão dos seus ramos 
ligados à indústria de armamen-
tos, que sob a rubrica de “Defesa 
e Equipamento Aeroespacial” faz 
girar o maior complexo industrial-
-militar do mundo. Tanto a General 
Motors, quanto a General Electric, 
a Boeing, e outras grandes empre-
sas dedicam a maior parte da sua 
atividade para produção de “equi-
pamentos de defesa”. Enquanto, 
em 2012, a produção total da in-
dústria automobilística e de má-
quinas situava-se aproximadamen-
te no mesmo nível de 2007, antes 
da crise, a produção das linhas 
fornecedoras de armamentos já se 
situava 15% acima de sua própria 
produção de 2007. Essa relação 
orgânica da indústria norte-ame-
ricana com a enorme produção de 
armamentos pesados é componen-
te fundamental da sua massacrante 
superioridade técnica e dominação 
sobre seus concorrentes no merca-
do mundial. Assim como um im-
pulso para a guerra.

29. A partir daí outros setores 
são atingidos. Segunda a agência 
Globo de Notícias “A Alcoa, maior 
produtora de alumínio nos Estados 
Unidos, expressou um otimismo 
cauteloso de que a demanda pelo 
metal continuará a crescer em 
2012, ajudado parcialmente pelo 
crescimento global nos mercados 
aeroespacial e de construção. A 
empresa divulgou, em 08/01/2013, 
um resultado superando as previ-
sões sobre a receita. Para o quarto 
trimestre, a companhia registrou 
lucro líquido de 242 milhões de 
dólares ante um prejuízo de 191 
milhões de dólares no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Os resulta-
dos da Alcoa dão pistas sobre para 
onde a economia geral caminha já 
que os produtos da companhia de 
alumínio são utilizados em veícu-
los, aplicativos e indústria aérea”. 
(http://m.g1.globo.com/mundo/

noticia/2013/01/alcoa-tem-lucro-
-de-us242-milhoes-no-quarto-tri-
mestre.html)

30. Entretanto, há uma diferen-
ça fundamental com o pós-guerra. 
Em 1945, os EUA eram o maior 
credor mundial e detinham 80% 
de todo o ouro da Terra. Com este 
tesouro financiaram com dinheiro 
público o complexo industrial mi-
litar, expandiram sua posição pelo 
mundo econômica e militarmente. 
Hoje, os EUA é o país mais en-
dividado do planeta e é obrigado 
a promover cortes no Orçamento 
da Defesa. Assim, se pode prever 
que a retomada, por esta via, tem 
pernas curtas.

31. O que espera a burguesia 
imperialista é ganhar tempo para 
esperar uma retomada mundial 
ou então lançar-se numa aventura 
louca de destruir forças produti-
vas pelo mundo afora através de 
guerras e da organização do caos 
social em países periféricos. De 
todo modo este movimento produ-
zirá mais concentração de capital 
e mais desigualdade social. E en-
quanto a classe trabalhadora tiver 
organizações para utilizar ou tentar 
utilizar ela resistirá e a luta de clas-
ses vai se intensificar. 

O Brasil, economia, 
colaboração e luta de classes

32. A economia brasileira, in-
teiramente dependente e dominada 
pelos países imperialistas, come-
çou já em 2011 a sentir os efeitos 
da recessão europeia e da desace-
leração na China. Foi por isto que 
o governo Dilma se instalou se 
apresentando como um governo de 
austeridade. Já na posse anuncia-
va cortes no Orçamento da União, 
congelamento de salários de servi-
dores federais, Reforma da Previ-
dência, Trabalhista e Tributária.

33. Entretanto pela resistência 
da classe trabalhadora Dilma não 

pode avançar como desejava nes-
tes itens. Assim, enquanto conti-
nua buscando as formas de por a 
cangalha no boi, aprofundou me-
didas já iniciadas por Lula. Conti-
nua a política de farta distribuição 
de dinheiro público para grandes 
empresas através do BNDES, do 
Banco do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal, desoneração das 
folhas de pagamento das empresas 
na parte relativa ao financiamento 
da Previdência e outras conquistas 
sociais, desonerações fiscais para 
quase todos os grandes setores da 
economia, ampliação do crédito 
pessoal e corporativo, privatiza-
ções (aeroportos, rodovias, hidre-
létricas, petróleo, etc.). A Reforma 
Agrária foi enterrada e começou o 
desmonte do INCRA. Foram feitos 
cortes nos orçamentos da Saúde, 
Educação e outros setores sociais.

34. O único setor intocado conti-
nua sendo o mercado financeiro. Os 
bancos tiveram os maiores lucros 
de sua história e os especuladores 
continuam ganhando rios de dinhei-
ro com a especulação e a Dívida. A 
Dívida Pública continua caminhan-
do em direção às nuvens que provo-
cam as tempestades. A dívida bruta 
do setor público saltou de 54,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em de-
zembro de 2011 para 59,7% do PIB 
em novembro de 2012, segundo os 
números mais recentes do Banco 
Central. Mesmo que ainda não este-
ja na situação da maioria dos países 
imperialistas em crise onde a dívida 
bruta está próxima de 100% do PIB. 
Em situação pior só estão a Grécia 
que tem 160%, a Itália com 120% 
e a Irlanda com 106%, assim como 
o Japão cuja dívida bruta supera 
200% do PIB. Assim, o Brasil ainda 
não está lá, mas vai na direção da 
tempestade.

35. Dilma parou de falar em 
austeridade, pelo menos nas de-
clarações internacionais, mas é o 
que está praticando aqui junto com 
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todas as medidas de desoneração 
fiscal e financiamento para os ca-
pitalistas. Assim como Hollan-
de que fez campanha falando em 
“combater a crise com crescimento 
e contra medidas de austeridade” 
e agora faz o contrário, também 
Dilma diz uma coisa e faz outra. 
O melhor exemplo é o ministro da 
Fazenda. De fato este ministro pa-
rece ter perdido um pouco o conta-
to com a realidade.

36. Em dezembro de 2011, a 
notícia de que o tamanho da eco-
nomia brasileira havia superado a 
do Reino Unido levou o ministro 
da Fazenda, Guido 
Mantega à euforia 
e a fazer uma série 
de previsões que 
seriam desmenti-
das durante o ano.

37. Disse Man-
tega: “O FMI prevê 
que o Brasil será a 
quinta economia 
em 2015, mas 
acredito que isso 
ocorrerá antes”. E 
acrescentou para 
delírio dos assis-
tentes: “É inexorá-
vel que nós passe-
mos a França e, no 
futuro, quem sabe, 
a Alemanha, se ela 
não tiver um de-
sempenho melhor”. Naquele mo-
mento o governo anunciava que o 
Brasil cresceria 4% em 2012, após 
ter afirmado dois meses antes que 
o crescimento de 2012 seria de 
5%. Agora o ministro vai ter que 
explicar como o Brasil voltou a 
perder o posto para o Reino Unido 
e foi para a sétima posição e ter-
mina 2012 com um crescimento 
do PIB de 0,9%.

38. Alias de fato o Brasil havia 
passado do sétimo posto para o 
sexto apenas por um truque contá-
bil, pois em 2011 a valorização do 

Real frente ao dólar é que fez a di-
ferença. Com isto tendo desapare-
cido em 2012 o Brasil voltou ao lu-
gar de antes. Mas, como a melhor 
forma de medir e comparar o tama-
nho de diferentes economias é pelo 
sistema de Paridade de Poder de 
Compra (PPP, na sigla em inglês), 
que corrige as diferenças de níveis 
de custo de vida entre os diversos 
países, com a aplicação desta fór-
mula tanto em 2011 como em 2012 
o Brasil permaneceria no posto de 
sétima economia do mundo.

39. Entretanto, estes tipos de 
previsão que não se concretizam 

não são de estranhar mais no go-
verno brasileiro. Aliás, nem na 
Direção Nacional do PT onde se 
acredita que o Brasil vive uma 
marcha triunfante rumo a um ca-
pitalismo forte, imperialista e ma-
ravilhoso para todos onde a har-
monia entre capital e trabalho está 
assegurada pelas virtudes intrínse-
cas do próprio capitalismo se ele 
for suficientemente estimulado.

40. Análise delirante que só ser-
ve como instrumento de propagan-
da (enganosa, digamos) enquanto a 
crise não pega o país pelos chifres 

e que tem como objetivo paralisar 
e consolar o movimento operário. 
Mas, como é comum em épocas de 
decadência e de crise as elites go-
vernantes assim como os dirigentes 
políticos que se dobraram ao capi-
tal, eles acabam por se desconec-
tar, de certa maneira, da realidade 
e passam a acreditar também em 
suas próprias fórmulas fantasiosas.

41. Apesar dos agrados ao ca-
pital algo não anda bem ou alguém 
está prevendo graves problemas a 
frente. Em dezembro de 2012, a 
mais prestigiosa revista econômica 
do capital internacional, The Eco-

nomist, fulminava: 
“Se Dilma Rousseff 
deseja um segundo 
mandato, ela deve for-
mar nova equipe eco-
nômica”. E continua: 
“Ela deve demitir o 
Sr. Mantega, cujas 
previsões super-oti-
mistas levaram à per-
da de confiança dos 
investidores, e indicar 
uma nova equipe ca-
paz de reconquistar a 
confiança do merca-
do”. (The Economist, 
06/12/12). Quando 
o gerente começa a 
perder a cabeça os 
patrões começam a se 
inquietar e agir.

42. Em seguida dá a receita: 
“Os motores do crescimento que 
alimentaram o Brasil na última 
década estão pifando. Os preços 
das exportações de commodities, 
embora ainda elevados, não estão 
mais crescendo. Os consumidores 
estão usando mais de sua renda 
para pagar os empréstimos com 
os quais haviam comprado carros 
e televisões. Baixo desemprego 
significa que existem menos mãos 
disponíveis para serem postas a 
trabalhar. Em vez do consumo, o 
crescimento agora tem de vir de 
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uma maior produtividade e inves-
timento. Isso significa mexer com o 
“Custo Brasil”: a combinação de 
burocracia, impostos pesados, cré-
dito caro, infraestrutura precária e 
uma moeda sobrevalorizada, que 
tornam o país um lugar extrema-
mente caro para fazer negócios”.

43. E está aumentando o coro 
dos pessimistas sobre a saúde da dita 
“quinta economia do mundo”. O jor-
nal Financial Times diz que o Brasil 
teve “progresso notável” nos últimos 
anos, mas reafirma que a economia 
está “lentamente desacelerando ao 
ponto de rastejar”. Este é o tom de 
todos os grandes jornais econômicos 
e de negócios do mundo.

44. Só o governo e os dirigen-
tes do PT e da CUT não percebem 
ou fazem questão de continuar 
vendendo algo que não podem 
entregar. Será um choque com a 
realidade quando as águas da tem-
pestade começarem a invadir a sala 
das casas da classe trabalhadora.

45. Apesar da desaceleração que 
já se iniciou (de janeiro a novem-

bro de 2012, a produção industrial 
acumulou queda de 2,6% - IBGE), 
os indicadores econômicos não são 
catastróficos devido à inundação de 
dinheiro público, ampliação do cré-
dito e do endividamento generali-
zado, da bolha imobiliária que vive 
o Brasil por causa do crédito fácil, 
da redução de impostos para a in-
dústria, ou seja, são indicadores que 
se sustentam a partir dos mesmos 
mecanismos que levaram à crise 
nos EUA e na Europa. É um grande 
esquema de pirâmide financeira que 
recobre o Brasil. Isso num país cuja 
economia é dominada e saqueada 
pelo imperialismo e que só parti-
cipa do mercado internacional de 
forma secundária e subordinada aos 
interesses imperialistas.

Conquistas a defender
e a luta contra a 

colaboração de classes

46. Esta é uma situação que 
não é evidente para as massas 
trabalhadoras massacradas pela 

propaganda governamental e seus 
apoiadores assim como enganada 
pelos principais dirigentes operá-
rios reformistas. Mas, é uma situ-
ação que mais cedo ou mais tarde 
explodirá em luta de classes de 
maneira formidável.

47. A classe trabalhadora bra-
sileira, embalada ainda pelo que 
considera sua maior vitória, a 
eleição de Lula para a presidên-
cia, sente-se forte e capaz de lu-
tar e conquistar. A prova são os 
Acordos Coletivos de 2012 cuja 
enorme maioria terminou por 
conquistar ganhos reais, acima da 
inflação além de outras conquista. 
Estas só não foram maiores pelo 
papel lamentável das direções 
dos bancários, dos metalúrgicos, 
professores construção civil e da 
direção da CUT que se negou a 
unificar os milhões que fizeram 
greves durante este ano e se per-
deu ainda mais em intermináveis 
lamentações e pedidos nas salas 
do poder e foram solenemente ig-
norados pelo governo. A política 
do Tripartismo é uma política de 
submissão do movimento operá-
rio ao capital, de integração cor-
poratistas das organizações dos 
trabalhadores ao aparelho de Esta-
do burguês e finalmente de derrota 
das lutas e reivindicações e con-
quistas operárias. A colaboração 
de classes é veneno para a classe 
trabalhadora e uma traição às suas 
necessidades.

48. Aliás, a direção da CUT não 
só se negou a unificar as magnificas 
greves de servidores federais, pro-
fessores estaduais, bancários, cor-
reios e outros como termina 2012 
tentando promover, a partir do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de SBC, o 
dito ACE, uma miserável capitula-
ção que ajuda os patrões a quebrar 
as conquistas e leis trabalhistas em 
nome de um projeto de colabo-
ração de classes e de tentativa de 
harmonizar capital e trabalho. Este 
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projeto é a tentativa de reintrodu-
zir a proposta que o movimento 
operário derrotou nacionalmente 
durante o governo FHC conhecida 
como “O negociado vale mais que 
o legislado”. Uma das tarefas cen-
trais dos marxistas neste momen-
to é o combate contra esta traição 
às lutas e conquistas passadas do 
movimento operário e que prepara 
um futuro sem sindicatos (tornados 
inúteis) e sem direitos.

Divisão na burguesia sem 
perspectivas, desagregação 
dos partidos burgueses e 
tentativa de ditadura do 

aparato burocrático judiciário

49. Esta situação exaspera a bur-
guesia e suas frações. Ela está divi-
dida. Um setor se sente confortável 
na colaboração com o PT e aposta 
nesta via, na ajuda dos dirigentes 
do PT e dos sindicatos, da CUT, 
para paralisar desorientar e derro-
tar a classe trabalhadora quando o 
momento chegar. Este setor, gros-
so modo pode ser identificado com 
os partidos burgueses da coalizão 
governamental. Outro setor, como 
os partidos de oposição de direita, 
a grande mídia burguesa, jornais, 
rádios e principalmente a TV Glo-
bo, e majoritariamente o aparato 
judiciário e policial brasileiro cuja 
expressão maior é o STF.

50. A fragmentação dos par-
tidos políticos burgueses e sua 
perda de substância, sua divisão 
e transformação em meras siglas 
que servem a camarilhas com 
interesses próprios não é um fe-
nômeno novo, mas tem se acele-
rado frente à magnitude da crise 
internacional. São setores da bur-
guesia buscando soluções frente 
à crise e ao medo da revolução. 
Por isso muitos perdem a cabe-
ça e propõem saídas disparatas 
enquanto outros desejam apenas 
continuar “como antes”.

51. O mais importante é cons-
tatar que incapaz de governar com 
estabilidade, sofrendo o ódio das 
massas, uma parte dos capitalistas 
por um lado são conscientes de que 
precisam dos partidos operários-
-burgueses para tentar controlar 
as massas quando a crise chegar, 
como já fizeram no passado clássi-
co. Já outros setores, conhecedores 
do que chamamos “A primeira lei 
de todas as revoluções”, ou seja, 
que as massas quando se põe em 
movimento buscam em primeiro 
lugar utilizar as organizações que 
ela reconhece como suas, estes se-
tores se inclinam por atacar para 
destruir o caráter de classe das 
organizações operárias ou mesmo 
eliminá-las diretamente questio-
nando seu direito à existência.

52. Frente a esta divisão e a 
incapacidade política de governar 
dos partidos burgueses, frente à 
existência de um Congresso bas-
tardo e antidemocrático despreza-
do pelo povo, frente a um Executi-
vo que busca se equilibrar entre as 
classes e que, portanto, não goza da 
confiança de toda a burguesia, nes-
ta situação é que vemos o aparato 
judiciário, que é um aparato bur-
guês burocrático mantenedor da 
ordem capitalista, tentar cada vez 
mais jogar o papel de legislador e 
executivo, assumindo funções cor-
respondentes a uma ditadura dos 
magistrados que ninguém elegeu.

53. Este aspecto da degenera-
ção bárbara da democracia burgue-
sa se expressa não só na crescente 
criminalização dos movimentos 
sociais, na criminalização do PT e 
da CUT, do MST, mas em especial 
com o julgamento da farsa promo-
vida pelo STF no período das elei-
ções de 2012, onde tentavam defi-
nir os ganhadores a partir da sala 
tenebrosa do STF. A isto se soma 
todos os aspectos de controle das 
campanhas eleitorais, da vida dos 
partidos, das cassações judiciais e 

outros exemplos mostram como 
o judiciário, um aparato burguês 
burocrático não eleito, se arroga 
cada vez mais o direito de gover-
nar. Candidatos incômodos são 
acusados de qualquer coisa pelas 
procuradorias e fulminados pelos 
juízes interessados. Pode-se fazer 
uma lista imensa de candidatos do 
PT nestas condições.

54. Um exemplo brutal aconte-
ceu após as eleições de 2012, em 
Xaxim, cidade do oeste de SC. O 
prefeito não conseguiu se reele-
ger. Como o governo federal cor-
tou o Fundo de Participação dos 
municípios ele chegaria a 31 de 
dezembro entregando a prefeitura 
inadimplente e seria responsabili-
zado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Sem saída, demitiu profes-
sores, enfermeiros, lixeiros, mo-
toristas, etc. para entregar a pre-
feitura sem incorrer na LRF. Um 
Procurador de Justiça o denuncia 
ao juiz acusando-o de ter diminu-
ído os serviços públicos além do 
razoável ou mesmo deixando-os 
em estado que não era suficiente 
para atender a população. O Juiz 
acata e destitui o prefeito por falta 
de serviços públicos.

55. O que poderia parecer sim-
pático na verdade é um ato violen-
to e antidemocrático. Desde quan-
do, na democracia, um juiz não 
eleito por ninguém pode destituir 
um prefeito no exercício de um 
mandato para o qual foi eleito?

56. Poderíamos apoiar, e o farí-
amos, se a Câmara de Vereadores 
resolvesse destituí-lo por danar os 
serviços públicos e demitir traba-
lhadores. Afinal, a Câmara tem um 
mandato e funciona formalmente 
como a Câmara de representantes 
do povo. Mas, esta ação tomada 
por um juiz é inaceitável e caracte-
riza um golpe contra o qual deve-
mos nos insurgir. Estas são ques-
tões políticas e em primeiro lugar 
é o povo que deve resolver poli-
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ticamente estes problemas. Mani-
festação popular, greve, ocupação 
dos órgãos públicos e destituição 
popular do prefeito seria um cami-
nho legítimo e democrático. Mas, 
desde quando é um juiz que deve 
decidir quanto de serviço público 
deve ter a população e a partir daí 
decidir quem governa?!

57. Quem podia imaginar há 
anos atrás que se um governan-
te submisso como Papandreu, da 
Grécia, só por falar em submeter o 
Memorando da Troika a um refe-
rendo popular seria no dia seguinte 
destituído desde Berlim ou do alto 
comando dos bancos?

58. Quem imaginaria a farsa 
democrática de demissão do bu-
fão Berlusconi, no dia seguinte 
a nomeação de um homem dos 
bancos internacionais como se-
nador vitalício, Mario Monti, e 
sua unção como primeiro-minis-
tro da Itália?

59. Cada vez mais em todo o 
mundo a burguesia perde sua capa-
cidade de governar “democratica-
mente” e mesmo mantendo o ritual 
é levada a tomar medidas de gover-
no de ditadura contra as massas. Por 
isso cada vez mais as liberdades 
democráticas, tão caras ao proleta-
riado, são atacadas ou esterilizadas 
e a criminalização do movimento 
operário avança em todo o mundo.

Os reformistas são 
incapazes de defender-se

e de defender o 
movimento operário

60. Por isso tem uma importân-
cia muito grande para o movimen-
to operário e para a construção de 
uma corrente marxista de massas a 
luta contra a farsa do STF e as con-
denações que ele promove. Trata-
-se da defesa do PT, da CUT e dos 
sindicatos que são produtos da luta 
de classes. Elas têm o objetivo de 
apavorar, desagregar e finalmente 

dissolver as organizações operá-
rias classificando-as como organi-
zações criminosas. Esta é uma in-
clinação de um setor crescente da 
burguesia nativa e internacional.

61. Esta é no fundo uma grande 
batalha a ser travada no movimen-
to operário contra os colaboracio-
nistas de classe. Foram eles que 
prepararam as condições para o 
ataque que faz hoje o STF. E eles 
incapazes de reagir, temendo a 
revolução mais do que amam sua 
própria vida, continuam a se curvar 
a toda pressão e ameaça.

62. Quanto mais são atacados 
mais mansos buscam se apresentar 
e mais respeitosos das instituições 
se esforçam para ser. A expressão 
mais pura disso foi a frase do pre-
sidente do PT, Rui Falcão, quan-
do foi apresentada no DN PT a 
proposta de luta pela anulação da 
sentença do STF: “2013 não será o 
ano do enfrentamento do PT com 
o STF”. De fato, se depender da 
maioria da direção do PT nunca 

haverá um ano de enfrentamento 
com o STF ou com as instituições 
centrais do estado capitalista. Todo 
seu esforço é apenas para que não 
se atinja Lula, seu principal capital 
eleitoral em todo o país.

63. Quanto aos já condenados, 
como disseram Tarso Genro e ou-
tros ministros e dirigentes do PT, 
agora devem é cumprir as penas. 
Um aspecto trágico desta situa-
ção é que se o julgamento é uma 
monstruosa farsa o que permitiu 
esta montagem foi a política de 
colaboração de classes, de utili-
zação de métodos burgueses de 
fazer política, votados e aprova-
dos não só pelos agora condena-
dos. Mas, por todos eles, Lula, 
Tarso, Zé Dirceu, Genoíno e os 
dirigentes das outras correntes 
da direção do PT, da Democra-
cia Socialista à Articulação de 
Esquerda, passando por todas as 
frações do CNB. Votaram uma 
política, encarregaram seus di-
rigentes de aplicá-las e agora 
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os abandonam como se fossem 
responsabilidades individuais. É 
uma atitude digna de intrigantes 
palacianos, mas não de militantes 
do movimento operário.

64. Agindo na base do “salve-se 
quem puder”, apenas demonstram 
que não compreendem a época que 
vivemos e nem o significado do 
atual ataque contra o PT e a CUT. 
Há incompreensão do significado 
e da profundidade do ataque mis-
turada com um medo covarde de 
enfrentar o STF.

65. Mas, há uma enorme von-
tade de luta contra essa situação 
nas bases do partido, nos sindica-
tos, na juventude. A classe percebe 
instintivamente o que está em jogo. 
Este é o terreno dos marxistas e 
uma parte importante da batalha 
será demonstrar na prática, que os 
próprios dirigentes reformistas são 
incapazes de se defender e de de-
fender o PT e a CUT, os sindicatos. 
A campanha de luta pela anulação 
da condenação deve prosseguir e 
tomará um caráter mais amplo e 
mais agudo no momento em que 
os condenados forem conduzidos 
à prisão, apesar dos principais di-
rigentes do PT e da CUT.

Nossas tarefas

66. A orientação dos marxistas 
é de luta pela Frente Única e em 
defesa das organizações dos tra-
balhadores lutando pelas neces-
sidades imediatas e históricas da 
classe operária. A principal acusa-
ção política que fazemos aos di-
rigentes reformistas é de que eles 
não querem se separar do semi-
-cadáver dos partidos capitalistas, 
são incapazes de defender a classe 
e buscam paralisa-la entregando-a 
de mãos atadas à sanha capitalista. 
Eles não querem tomar o poder, 
não acreditam na capacidade de 
luta da classe e tem pavor da revo-
lução. Mas, só a ruptura com o ca-

pital, seus partidos e instituições 
pode salvar o PT, a CUT e a classe 
trabalhadora frente às catástrofes 
que a continuidade do capitalismo 
vai trazer, tão certamente como a 
noite sucede o dia. Esta não será 
tarefa destes dirigentes atuais. Só 
uma corrente operária comunista, 
revolucionária, de massas pode 
fazer emergir uma nova situação 
abrindo o caminho para a revolu-
ção e a expropriação do capital.

67. A Esquerda Marxista com-
bate pelo fim do regime da proprie-
dade privada dos grandes meios de 
produção, pelo socialismo, e nesse 
caminho luta pela constituição de 
um governo do PT em ruptura com 
o capital apoiado nas organizações 
dos trabalhadores e na sua mobili-
zação. É sobre esta base que a Es-

querda Marxista buscará reunir no 
PT todos aqueles que se dispõe a 
combater pela anulação da senten-
ça do STF, contra a criminalização 
dos movimentos sociais, em defesa 
das reivindicações operárias e po-
pulares, pela ruptura com o capital 
e pelo socialismo internacional.

68. É com esta perspectiva que a 
Esquerda Marxista decide, sem des-
cuidar do trabalho na classe operá-
ria, centrar seu trabalho de constru-
ção na juventude, que tem vontade 
de combater, capacidade de comba-
ter e não carrega nos ombros o far-
do do passado em que o principal 
peso morto são os atuais dirigentes 
das organizações de massa.

CC da Esquerda Marxista
16/01/2013
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Os Populismos latino-americanos (I): o Peronismo

O movimento operário ar-
gentino tem uma história 
rica, experiências e tradi-

ções revolucionárias, frequente-
mente pouco conhecidas fora de 
nosso país.

Já em 1870 se registra o pri-
meiro relacionamento de trabalha-
dores argentinos com a Primeira 
Internacional, a Associação Inter-
nacional dos Trabalhadores (AIT), 
por meio da Sociedade Tipográfica 
Portenha, e em 1873 é criada a se-
ção argentina da mesma.

Mas foi no primeiro terço do 
século XX que a classe trabalha-
dora argentina ingressa na história 
nacional em combate frontal con-
tra a burguesia nacional. As proe-
zas da “semana trágica de 1919”, 
da Patagônia Rebelde em 1921 e 
da Grande Greve Geral de janeiro 
de 1936 permanecem como mar-
cos no grande caminho da liberta-
ção dos trabalhadores argentinos.

Estas ricas história e tradição 
foram injustamente obscurecidas 
pela irrupção do peronismo na 
história nacional. O peronismo foi 
um movimento político e sindical, 
baseado nas massas da classe tra-
balhadora, que gravitou sobre a 
história argentina como nunca an-
tes o fez nenhum outro movimen-
to de massas, particularmente nos 
últimos 70 anos.

Os antecedentes

O período que abarca desde o 
golpe filofascista do General Uri-
buru em 1930 até à presidência de 
Ramón Castillo, em 1943, é conhe-
cido como “a década infame”.

Durante a “década infame” se 
observam dois processos inter-
-relacionados: o desenvolvimento 
industrial e econômico do país, a 

partir da crise mundial de 1930 
com a “substituição de importa-
ções”, e o estado geral de podri-
dão do regime político, que corrói 
todas as estruturas do Estado e da 
sociedade capitalista.

Em 1943, a produção indus-
trial tinha um valor bruto superior 
em 130% ao valor gerado pelo se-
tor agrário, ainda que a economia 
argentina continuasse dependen-
do das divisas provenientes das 
exportações dos produtos agro-
pecuários. Os setores industriais 
conscientes de seu protagonismo 
crescente na vida econômica do 
país, ao lado do setor financei-
ro e dos cerealistas, necessitados 
de renovar e adquirir a maquina-
ria e dado o declive do mercado 
europeu, queriam estreitar rela-
ções com o imperialismo norte-
-americano. Os setores tradicio-
nais, latifundiários e pecuaristas, 
escoravam-se no imperialismo 
britânico, destino preferencial de 
suas exportações. Precisamente, 
a “neutralidade” argentina na II 
Guerra Mundial, que irritava os 
EUA, impedia que os submarinos 
alemães atacassem os embarques 
de abastecimento agropecuário di-
rigidos ao imperialismo britânico.

O golpe de quatro de
junho de 1943

Patrón Costas era o candidato 
“destinado a ganhar” nas novas 
eleições fraudulentas. Este indus-
trial do setor açucareiro enfrenta-
va a oposição dos nacionalistas do 
exército e de setores latifundiários, 
que organizaram o golpe de 1943.

Em quatro de junho se produz 
o golpe levado a cabo pelo GOU 
(Grupo de Oficiais Unidos), facção 
militar “nacionalista” e anticomu-

nista com apoio eclesiástico e sim-
patias pró-Eixo. A intervenção do 
Exército nas disputas da classe do-
minante demonstrava a incapaci-
dade da burguesia de por um fim à 
instabilidade social e de disciplinar 
seus alinhamentos internos.

Depois de uma luta interna den-
tro do GOU, impôs-se finalmente 
o setor dirigido pelo General Edel-
miro Farrell e pelo então Coronel 
Juan Domingo Perón.

As pressões estadunidenses 
tiveram finalmente resultado no 
governo, ante a ameaça de um blo-
queio político e econômico. Farrell 
declarou a guerra ao Eixo em feve-
reiro de 1945, um gesto intempes-
tivo somente para “normalizar” as 
relações com o imperialismo ian-
que no momento em que o resulta-
do da guerra se precipitava.

A classe trabalhadora às 
vésperas do peronismo

Em 1944, a indústria empre-
gava mais de um milhão de tra-
balhadores, 49% da população 
economicamente ativa. A classe 
trabalhadora se fortaleceu numéri-
ca e socialmente.

A central sindical, a Confede-
ração Geral do Trabalho (CGT), 
fundada em 1930, estava mergu-
lhada em frações e divisões, cindi-
da entre a CGT no 1, dirigida por 
ex-socialistas e sindicalistas, e a 
CGT no 2, dirigida por socialistas 
e comunistas.

A tibieza ideológica dos sin-
dicalistas semianarquistas e so-
cialistas os tornava propícios a 
desenvolver tendências de conci-
liação de classes e de aproxima-
ção ao aparato do Estado. Igual-
mente, a virada imposta pela 
Internacional Comunista estali-
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nista desde 1935 de aproxima-
ção à burguesia liberal empur-
rou os Partidos Comunistas 
para políticas de conciliação 
de classes, com a desculpa da 
“unidade nacional” para lutar 
contra o fascismo.

Assim, as tendências bu-
rocráticas, particularmente na 
CGT no 1, e o recurso ao na-
cionalismo burguês, não foram 
uma contribuição original de 
Perón ao movimento dos traba-
lhadores argentinos, e sim que 
já estavam amadurecendo for-
temente nas cúpulas sindicais e 
políticas do mesmo.

Perón no governo

Dentro do governo de Far-
rell, Perón assume a Vice-
-presidência e a Secretaria de 
Trabalho e Previdência. Ener-
gicamente, pôs em marcha a or-
ganização dos trabalhadores não 
sindicalizados. Dos 200 mil traba-
lhadores anteriormente organiza-
dos, sob o patrocínio de Perón, se 
passou a cinco milhões.

Perón havia desenvolvido pode-
rosas tendências bonapartistas, que 
refletiam o papel desproporciona-
do que o exército havia desempe-
nhado na vida política argentina 
durante a década precedente.

Fala-se muito das simpatias de 
Perón em relação ao fascismo, so-
bretudo depois de sua estada na Itá-
lia de Mussolini, no final dos anos 
1930. É muito provável que Perón 
sentisse simpatia pelo fascismo ita-
liano, como toda a casta de oficiais 
do exército de então. Habituado a se 
mover durante vários anos na cúpula 
do Exército, Perón havia tido tempo 
para olhar, comparar e se dar conta 
da mediocridade intelectual de seus 
camaradas de armas dentro da casta 
oficial e começou a lhe tentar a pos-
sibilidade de aspirar ao posto de pri-
meiro violino na vida nacional.

Contudo, na Argentina dos 
anos 1940 não existiam condi-
ções para o desenvolvimento de 
um movimento fascista. O movi-
mento de massas dominante não 
era protagonizado pela pequena 
burguesia arruinada e desespera-
da, a base tradicional do fascismo, 
mas pela classe trabalhadora que, 
devido ao rápido desenvolvimen-
to industrial do país, começava a 
aparecer com fisionomia própria. 
Isto se completava com a atitude 
que Perón havia desenvolvido em 
relação à oligarquia latifundiá-
ria e industrial argentina, que era 
uma mistura de servilismo, inveja 
e desprezo, como corresponde à 
psicologia da pequena burguesia 
a respeito da grande burguesia, de 
cujos salões olhavam com desdém 
aos oficiais, como ele, proceden-
tes da classe média.

De seu anticomunismo tirou a 
conclusão de que a melhor maneira 
de conjurar o “perigo” comunista 
no país era concedendo importan-
tes melhoras nas condições de vida 

e trabalho das massas, a partir do 
Estado protetor. Isso o confrontava 
com a burguesia, que era a obriga-
da a fazer o “sacrifício” material 
para levar a cabo esse objetivo.

As divisões da CGT lhe permi-
tiram aproximar-se de uma direção 
sindical com características conci-
liadoras e nacionalistas. A tática de 
Perón foi a de utilizar os recursos 
do Estado para comprar esta cama-
da dirigente com privilégios e pre-
bendas e, através disso, construir 
seus pontos de apoio no seio dos 
sindicatos. Os únicos setores que 
lhe fizeram frente foram os sindi-
catos organizados em torno do PC, 
que acusavam Perón de “fascista”. 
Depois de esvaziar os sindicatos 
controlados pelo PC e de promo-
ver a criação de outros novos, fi-
nalmente, um decreto oficializou a 
reunificação da CGT.

Durante um período e como 
nunca antes, Perón instituiu re-
formas radicais: aumento geral de 
salários, abono de natal, oito horas 
de jornada de trabalho, salário mí-
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nimo, férias pagas e seguro contra 
acidentes de trabalho; também os 
trabalhadores do campo tiveram 
suas oito horas, descanso semanal, 
com alojamento e alimentação dig-
nos, salário mínimo, férias pagas, 
escolas, seguro médico, direitos 
sindicais e civis.

Durante esta época registra-se 
uma queda de influência das for-
ças de esquerda - os partidos so-
cialista e comunista - favorecida  
pelo desprestígio destas organi-
zações diante de numerosos tra-
balhadores por suas políticas ne-
fastas. Em 1943 houve suspensão 
da greve de frigoríficos para não 
atrapalhar o envio de carne aos 
aliados que “lutavam contra o fas-
cismo”, como parte de um acordo 
para que Peters, dirigente operário 
comunista do setor frigorífico fos-
se libertado. Este é um caso exem-
plar desta política nefasta. 

Combinando cooptação, re-
pressão e concessões, as lideranças 
ligadas a Perón foram ganhando 
força nos grêmios industriais.

O 17 de outubro de 1945

O poder que Perón concentra-
va e as concessões que outorgava 
aos trabalhadores irritavam sobre-
maneira a classe dominante. E sua 
demagogia populista, por sua vez, 
enervava o setor da oficialidade 
vinculado diretamente à oligarquia 
por laços econômicos e familiares.

Paralelamente, se formou a 
União Democrática, composta 
por conservadores, pela burguesa 
União Cívica Radical e pelos parti-
dos socialista e comunista.

O imperialismo norte-america-
no, que no início da Guerra Fria 
necessitava de governos depen-
dentes na Europa, América e Ásia, 
decidiu que já era hora da Argenti-
na passar definitivamente da órbita 
britânica para a norte-americana. 
E se alistaram na conspiração para 

derrubá-lo. O embaixador norte-
-americano, Braden, desempenhou 
um papel central neste processo.

Finalmente, Perón ficou isolado 
no Governo e em nove de outubro 
é obrigado a renunciar. Pouco de-
pois é detido.

Com a detenção de Perón, a 
agitação social cresce rapidamen-
te. A CGT não reage senão tardia-
mente e convoca uma greve geral 
para 18 de outubro.

Mas as massas não esperam e 
em 17 de outubro dezenas de mi-
lhares de operários vindos das con-
centrações industriais da Grande 
Buenos Aires inundam a Capital e 
se dirigem sem se deter à Praça de 
Maio. Os militares e a oligarquia 
entram em pânico.

Por trás do grito “queremos 
Perón”, a classe trabalhadora sai à 
rua para defender e consolidar suas 
conquistas, “queria” Perón porque 
aos seus olhos representava o pro-
grama que sintetizava as recentes 
conquistas do proletariado: au-
mento de salários, sindicalização, 
melhoras no nível de vida etc., mas 
também porque havia despertado 
neles um sentimento de dignidade 
e de orgulho que se dirigia furioso 
contra a classe dominante.

Finalmente, Farrell se vê obri-
gado a libertar Perón e a levá-lo 
à Casa Rosada para que se dirija 
às massas congregadas na Pra-
ça de Maio. O objetivo – o qual 
Perón entende e compartilha - é 
que encabece o movimento para 
contê-lo e impedir que transbor-
de, evitando assim uma explosão 
revolucionária. 

Reinstalado à frente do go-
verno, Perón convocou eleições 
para fevereiro de 1946. A base de 
apoio a Perón provém do recente-
mente constituído Partido Traba-
lhista, fundado pelos dirigentes 
da CGT e que logo seria reno-
meado como Partido Justicialista 
sob o controle pessoal de Perón.

Do outro lado da barricada es-
tava a União Democrática, apadri-
nhada pelo imperialismo ianque, a 
burguesia industrial “nacional” da 
União Industrial Argentina, e os 
latifundiários da Sociedade Rural. 
A Igreja apoiou ao peronismo, as-
sim como o governo militar aju-
dou à campanha de Perón estabe-
lecendo o abono de natal (um mês 
de salário extra) em dezembro de 
1945, ante a oposição patronal. 
Perón aproveitou habilmente a fi-
sionomia e o conteúdo político da 
“oposição democrática” e agitou 
o lema: “Braden ou Perón”, por 
trás do qual se lia: o imperialis-
mo e seus cipaios, ou a nação dos 
“descamisados”.

Nas eleições, Perón obteve 
55% dos votos contra 45% da 
União Democrática. Nos anos se-
guintes Perón se proporia como o 
árbitro entre as classes, contendo a 
classe trabalhadora nos marcos do 
capitalismo, mas ao preço de ex-
propriar à burguesia o controle do 
aparelho do Estado e de que esta 
fizesse importantes concessões aos 
trabalhadores.

Marxismo e
“terceiro-mundismo”

O destino do Partido Comunis-
ta argentino é particularmente trá-
gico. Atado à oligarquia argentina 
“pró-britânica” devido a interesses 
diplomáticos da burocracia estali-
nista de Moscou, confraternizou 
com os partidos patronais e com 
o imperialismo, participando com 
eles em manifestações e coalizões 
políticas “antiperonistas”, gerando 
os efeitos mais perniciosos, con-
fundindo e indignando milhares de 
trabalhadores.

O partido que podia e devia 
ter-se convertido no partido de 
massas da classe trabalhadora ar-
gentina fracassou miseravelmen-
te pela política de conciliação de 

Os Populismos latino-americanos (I): o Peronismo



América Socialista
18

classes de seus dirigentes e por 
sua renúncia à perspectiva da re-
volução socialista.

Não foi o “gênio” de Perón, mas 
a política criminosa do estalinismo o 
que pavimentou o caminho ao pero-
nismo. Não é verdade, como defen-
de a corrente “terceiro-mundista” na 
esquerda argentina, que a emergên-
cia do peronismo refletiu a imatu-
ridade da classe trabalhadora e sua 
dissolução dentro do “povo”, bem 
como o atraso econômico do país e 
sua sujeição ao imperialismo. A clas-
se trabalhadora era a força decisiva 
da sociedade já em 1945; a produção 
industrial superava a agropecuária(1). 
A Argentina tinha uma agricultura 
capitalista desenvolvida e a classe de 
pequenos camponeses (chacareiros) 
carecia de relevância social e econô-
mica. A burguesia nacional tinha um 
peso decisivo. Dessa forma, enquan-
to que em 1913 o capital externo 
representava 47,7% do capital total, 
em 1931 representava 29,9%, e em 
1945 somente 15,4%(2), ainda que 
concentrado em grandes empresas. 
A Argentina naqueles anos era o país 
latino-americano mais industrializa-
do, um país capitalista de desenvol-
vimento médio sujeito à esfera do-
minante do imperialismo britânico, 
primeiro, e norte-americano depois; 
como a Austrália e o Canadá. Não 
são, portanto, fatores da estrutura 
econômica os que explicam o êxito 
do peronismo e sim fatores superes-
truturais de ordem política, como ex-
plicamos antes.

Que posição deveriam assumir 
os marxistas naquele momento se 
houvesse um núcleo significativo na 
Argentina? O dever dos marxistas 
seria assinalar o principal inimigo de 

classe: a grande burguesia agrária e 
industrial, e o imperialismo. Em se-
gundo lugar, deveriam fazer um ape-
lo enérgico às bases do PC para que 
repudiassem a política de seus diri-
gentes, propondo a formação de uma 
grande frente única operária contra a 
oligarquia latifundiário-industrial e 
o imperialismo. Em terceiro lugar, 
deveriam agitar um programa de 
medidas radicais, que incluísse a ex-
propriação da oligarquia e do grande 
capital, e por sindicatos democráti-
cos e independentes do governo e do 
Estado. Por último, deveriam agitar 
pela formação de uma frente política 
de organizações dos trabalhadores, 
incluindo os sindicatos.

Uma aproximação às das bases 
operárias peronistas e comunistas, 
com este programa, teria ajudado a 
assinalar as limitações políticas do 
governo peronista e dos dirigentes 
estalinistas, à espera que suas con-
tradições ficassem expostas ante 
elas e permitissem que uma tendên-
cia marxista genuína conseguisse 
pontos de apoio significativos den-
tro do movimento de massas.

O primeiro governo 
peronista

A Argentina era, então, a dé-
cima potência industrial do mun-
do e a enorme demanda de carne 
e trigo da Europa depois da II 
Guerra Mundial permitiu a Pe-
rón outorgar concessões muito 
importantes. Entre 1946-49, os 
salários reais dos trabalhadores 
industriais aumentaram 53%. A 
participação dos salários na ren-
da nacional era de 49%. A ob-
tenção do salário mínimo vital e 

móvel, de Convênios Coletivos, 
férias pagas, aposentadorias, me-
sadas familiares, licença enfer-
midade e maternidade, direitos 
políticos para a mulher e outras 
conquistas sociais, faziam com 
que os trabalhadores e os setores 
mais empobrecidos vissem que o 
governo peronista se ocupava de 
seus assuntos.

“Justiça Social, independên-
cia econômica e soberania po-
lítica” foram as bandeiras do 
peronismo. A nacionalização do 
Banco Central e dos depósitos 
bancários, o controle do comér-
cio exterior, da União Telefônica 
e das estradas de ferro deram aos 
“desejos” de independência eco-
nômica uma base concreta, em-
bora limitada.

Perón favoreceu o desenvol-
vimento da indústria às custas da 
oligarquia latifundiária, mediante 
o estabelecimento de um monopó-
lio estatal encarregado da compra 
de grãos e carne que logo vendia 
a altos preços nos mercados mun-
diais. Mas não empreendeu nem 
uma revolução agrária contra a 
oligarquia nem ações reais contra 
o imperialismo. Apesar do anti-im-
perialismo que preconizava Perón, 
os donos das empresas telefônicas 
e das ferrovias foram indenizados. 
Entre 1945 e 1955 os investimen-
tos norte-americanos passaram de 
14% a 42% do total.

Longe de aliviar, a dependência 
do mercado mundial de carnes e 
cereais se acentuou ainda mais. Os 
limites para a “independência eco-
nômica” estavam dentro do mer-
cado mundial capitalista, pondo-
-se de manifesto quando a gordura 
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(1) A industria representava, em 1945, 22,5% do PIB, e a agricultura 19% (Eduardo Basualdo, Os primeiros gover-
nos peronistas e a consolidação do país industrial: éxitos e fracassos. FLACSO. Cadernos do CENDES no 22, 
Setembro-Dezembro de 2005.
(2) CEPAL. El desarrollo de la Argentina, mimeo. Santiago de Chile, 1958.
(3) O bonapartismo é um regime político que restringe total ou parcialmente os direitos democráticos, e onde o 
“homem forte”, embora represente a classe dominante, se situa “acima da sociedade” e se equilibra entre as duas 
classes antagônicas de trabalhadores e capitalistas.
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acumulada pelo sistema capitalista 
argentino começava a minguar.

Um governo bonapartista

O peronismo era um tipo de bo-
napartismo particular(3), sua princi-
pal base social de apoio era o pro-
letariado organizado. A partir do 
Estado, Perón tratava de assegurar 
a “lealdade” do proletariado, através 
de uma poderosa burocracia que 
afogasse qualquer ação operária 
independente, regulamentando a 
vida sindical.

Ao converter as organiza-
ções sindicais em um “apêndi-
ce” do Estado, Perón se apoiou 
nesse proletariado organizado 
para exercer pressão sobre as 
frações dissidentes da classe 
dominante, convertendo-se em 
amo da situação.

Embora a maioria dos tra-
balhadores tenha apoiado ao 
peronismo, a relação com a 
classe trabalhadora não foi de 
assimilação – como o assina-
la a greve bancária de 1948; a 
greve dos trabalhadores açu-
careiros da Federação Ope-
rária Tucumana da Indústria 
Açucareira (FOTIA), em 1949; 
a greve ferroviária de 1950-51. 
Perón afrontou estas greves com-
binando repressão e concessões, 
livrando-se dos trabalhadores 
mais lutadores.

Neste período, há que se des-
tacar a instauração das Comissões 
Internas e Corpo de Delegados 
nas empresas como um avanço na 
organização proletária, uma con-
quista que não teve o “aval” do 
governo peronista porque o con-
trole da burocracia estava longe 
de ser o desejado.

A classe dominante nunca este-
ve confortável com Perón, a quem 
não podia controlar, mas soube 
aproveitar seus serviços de “paz 
social” mirando o desgaste do go-

verno. Pacientemente, esperava 
sua oportunidade de vingança.

Embora formalmente instituídos 
os direitos democráticos básicos, o 
funcionamento do regime pressu-
punha certa regulamentação da so-
ciedade. Limitaram-se os direitos de 
greve e a oposição política era fusti-
gada e castigada. Ao mesmo tempo, 
a oposição ao regime costumava re-
correr a atentados terroristas.

Evita

Eva Duarte Perón é um dos íco-
nes fundamentais do movimento 
peronista. De origem popular, seu 
vínculo afetivo com o então Coro-
nel Perón a catapultou ao mais alto 
da ação de governo. Desenvolveu 
um profundo ódio de classe con-
tra a oligarquia, ódio que lhe era 
correspondido durante sua vida (já 
que Evita morreu de câncer aos 33 
anos de idade, em 1952).

No primeiro governo peronis-
ta, assumiu tarefas de beneficência 
social que a levaram a estabelecer 
vínculos muito estreitos com a di-
reção da CGT, até o ponto de que 
os dirigentes da CGT sugeriram 
que acompanhasse Perón como vi-

ce-presidente em seu segundo go-
verno, ao que Perón se negou pela 
oposição na cúpula do exército, 
que temia com isso uma radicali-
zação da política do governo.

Contudo, Evita nunca desem-
penhou um papel independente. 
Muitos anos depois, Perón – que 
não tolerava mais brilho que o 
seu dentro do universo peronis-
ta e que frequentemente se des-

fez de pessoas competentes que 
agiam com critério próprio – de-
clarou ironicamente que Evita 
havia sido uma criação sua.

O segundo governo 
peronista

Em novembro de 1951, Perón 
foi reeleito, mas o clima econômico 
havia mudado. No final de 1951, a 
inflação alcançou 100% compara-
do com 1949, enquanto os salários 
aumentaram 50%. A produtividade 
por trabalhador em 1951 se encon-
trava nos mesmos níveis de 1937. 
Apesar dos enormes lucros conse-
guidos, a burguesia recorreu à gre-
ve de investimentos e a subidas de 
preços para debilitar o governo.
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O governo peronista estava 
entre dois fogos: por um lado, a 
pressão da burguesia “nacional” e 
o imperialismo para acabar com 
as conquistas dos trabalhadores e 
recuperar o terreno perdido, e, por 
outro, a necessidade de manter o 
apoio das massas trabalhadoras.

As concessões ao imperialis-
mo começaram a se ver clara-
mente a partir de 1950, apoiando 
ao imperialismo ianque na Guer-
ra da Coréia.

Mesmo tendo jurado cortar as 
mãos antes de endividar o país, 
em 1950 Perón pediu um emprés-
timo ao imperialismo ianque para 
cobrir as obrigações comerciais 
por 125 milhões de dólares. Três 
anos mais tarde, assinou um novo 
empréstimo por 60 milhões de dó-
lares. Outorgou concessões petro-
líferas à Standard Oil Company. 
Foram aprovadas novas leis em 
termos favoráveis aos investimen-
tos externos (como a Lei de Enrai-
zamento de Capitais).

O golpe da “Revolução 
Libertadora”

A reação passou à ofensiva, 
utilizando a Igreja, que rompeu 
com o regime. Diante 
disso, Perón respon-
deu com a aprovação 
da Lei do Divórcio em 
1954 e a eliminação 
da educação religiosa 
das escolas. A classe 
dominante encontrou a 
ferramenta necessária 
para canalizar o mal 
estar da pequena bur-
guesia.

Em 16 de junho 
de 1955, a marinha e 
a aviação bombardea-
ram a Casa de Gover-
no e uma concentra-
ção de trabalhadores 
na Praça de Maio, dei-

xando 350 mortos nas ruas. Pe-
rón rejeita o pedido da CGT de 
armar os trabalhadores. O golpe 
foi derrotado pelas vacilações 
dos golpistas e pelas divisões no 
exército. Com a mobilização dos 
trabalhadores, enquanto o exérci-
to ainda vacilava, a reação pode-
ria ter sido esmagada. Mas Perón 
temia as massas mobilizadas e 
armadas porque imediatamente 
fariam sentir suas exigências de 
classe, como a expropriação da 
oligarquia. O incêndio de igrejas 
e o assalto aos arsenais não foi 
mais que a explosão da bronca 
acumulada pelos próprios tra-
balhadores peronistas. Em julho 
houve um apelo ao diálogo e à 
“unidade nacional”, o que não 
fez mais que estimular os golpis-
tas em seus planos reacionários.

Chegamos ao golpe de 16 de 
setembro de 1955. Em vez de mo-
bilizar as massas, Perón impôs o 
toque de recolher e apresentou sua 
renúncia a uma Junta de militares 
para “defender os interesses supre-
mos da nação”, com o beneplácito 
dos dirigentes da CGT.

A realidade é que com um 
apelo claro à classe trabalhado-
ra, esta teria respondido como 

um só homem, mas o faria com 
seus próprios métodos de luta e 
com seu programa de classe que 
se movia intuitivamente ao socia-
lismo. Mas era isto justamente o 
que Perón queria evitar.

A renúncia de Perón expressou 
os limites do nacionalismo peque-
no-burguês. Perón não aceitava a 
oposição irreconciliável entre as 
classes. Sem alternativas, no mo-
mento do choque decisivo, baixou 
as armas e entregou o país à reação 
dos inimigos dos trabalhadores.

A resistência peronista

O governo militar interveio nas 
organizações dos trabalhadores, 
proscreveu o peronismo e desatou 
uma repressão feroz.

O golpe provocou a fuga dos 
dirigentes políticos e sindicais 
oficiais do peronismo, o que, so-
mado ao apoio vergonhoso dos 
partidos socialista e comunista 
ao novo regime, deu seiva e no-
vas forças ao peronismo. Uma 
camada de dirigentes naturais e 
de lutadores de base das fábricas 
se ergueu, de fato, à direção do 
movimento. Dessa forma, surgiu 
a Resistência operária à ditadura, 

mais conhecida como 
“Resistência Peronista”.

Começam a funcionar 
os Comandos da Resis-
tência e uma rede semi-
clandestina de comissões 
internas, que organizam a 
defesa de grêmios e dos 
convênios trabalhistas. 
Greves brutalmente re-
primidas, sabotagens à 
produção e até pichações 
de “Volta Perón”, for-
mam parte dessa heroica 
resistência. Assim surge 
a Comissão Intersindical 
em 1957, onde também 
havia uma importante 
presença do Partido Co-
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munista que, naquele momento, 
tinha sido proscrito pelo regime.

Dirigentes surgidos desse perí-
odo constituirão, em seu momen-
to, a “burocracia sindical”, como 
os metalúrgicos Augusto Timoteo 
“El Lobo” Vandor, José Rucci ou 
Lorenzo Miguel.

A direção do PC desempenhou 
um papel nefasto que ajudou na 
consolidação da burocracia pero-
nista. Quando a intersindical con-
vocou uma greve geral em 12 de ju-
lho de 1957, os grêmios controlados 
pelo PC se desmarcaram devido ao 
acordo secreto alcançado por seus 
dirigentes com os militares para a 
legalização do partido, despresti-
giando-se ante as bases peronistas.

O governo militar via-se impo-
tente como o movimento operá-
rio escapando ao seu controle. No 
Congresso “normalizador” da CGT, 
em agosto de 1957, os grêmios 
“gorilas” (antiperonistas) se reti-
raram em minoria. Os 62 grêmios 
restantes reclamaram a direção do 
movimento dos trabalhadores e 
começaram a agir como tal. Assim 
surgiram “as 62 organizações de pé 
junto a Perón”, ou “as 62 organiza-
ções”. O PC, que controlava 19 grê-
mios se retirou das “62” e formou 
seu próprio agrupamento sindical, 
o que permitiu aos dirigentes pero-
nistas reforçar seu controle do mo-
vimento operário.

Em 1957, em La Falda (Cór-
doba), se organiza uma Plenária 
Nacional de Delegações Regionais 
da CGT, que aprova um programa 
histórico. Este programa propunha, 
entre outras, as seguintes deman-
das: a nacionalização dos setores 
básicos e “a destruição dos setores 
oligárquicos, antinacionais e seus 
aliados externos”, a planificação 
da economia, o controle operário 
da produção e da distribuição, uma 
reforma agrária, o papel hegemô-

nico do movimento dos trabalha-
dores e a integração das “nações 
irmãs latino-americanas”.

O governo de Frondizi

Frondizi, procedente de uma 
das facções da União Cívica Ra-
dical (UCR), havia sido alçado 
ao poder em eleições tuteladas 
pelos militares, graças aos votos 
peronistas, depois de se compro-
meter com Perón a legalizar seu 
movimento. Mas os militares não 
concordaram. O “desenvolvimen-
tismo” de Frondizi combinou polí-
ticas efetivas para restaurar a taxa 
de lucro dos capitalistas e para 
reprimir a luta dos trabalhadores. 
A entrada do capital externo inau-
gura um processo de crescente pe-
netração do capital imperialista na 
economia argentina.

A situação social das massas 
piorava. Centenas de milhares e mi-
lhões de pessoas eram empurradas 
das regiões agrícolas às cidades.

Buenos Aires, com uma popu-
lação de sete milhões de habitan-
tes então em sua área metropoli-
tana, tinha três milhões vivendo 
em “vilas-miséria” (favelas, nota 
do Tradutor), sem água, cloacas, 
luz elétrica, pavimentação, esco-
las e hospitais.

A economia caía em pedaços. 
Reduziu-se a produção e expor-
tação de trigo. Sob o governo de 
Frondizi, o consumo de ovos, car-
ne, pão, leite e batatas caiu em um 
terço; muitos hospitais e escolas 
foram fechados. O setor públi-
co sofreu cortes. Aprovou-se um 
dramático ajuste ao sistema ferro-
viário (o Plano Larkin) e 100 mil 
trabalhadores ferroviários foram 
despedidos.

Ante o avanço da classe domi-
nante, a classe trabalhadora res-
ponde com a luta, como a tomada 

do frigorífico Lizandro de la Torre 
no bairro proletário portenho de 
Mataderos, contra sua privatiza-
ção. Finalmente, o governo mobi-
lizou as Forças Armadas e cinco 
mil trabalhadores foram despedi-
dos. Uma derrota que encerrou um 
ciclo da luta de classes e que foi a 
base para a consolidação da linha 
burocrática que dirigia “as 62”.

O triunfo nas eleições de março 
de 1962 do peronismo proscrito, que 
teve permissão de participar, agudi-
zou as contradições. Frondizi, que 
se entrega aos militares, anulou as 
eleições. O partido militar voltava a 
ocupar o cenário nacional.

Em 1962, as 62 Organizações 
aprovam o Programa de Huerta 
Grande. Este programa continuava 
a linha do Programa de La Falda 
e propunha a nacionalização dos 
setores básicos da economia, a ex-
propriação dos latifúndios e a “pla-
nificação do esforço argentino em 
função do interesse nacional”.

O golpe de Ongania

Em novas eleições triunfa a 
fração da UCR dirigida por Ar-
turo Illia. Entre maio e junho de 
1963, a CGT, já firmemente em 
mãos peronistas, aprova um pla-
no de luta por “mudança total das 
estruturas econômicas do país”. 
Pronunciava-se pela democratiza-
ção do regime, pelo levantamento 
do estado de sítio, pela autodeter-
minação dos povos e pelo desen-
volvimento industrial sustentado 
no capital nacional.

Diferentemente do período an-
terior, o movimento contava com 
uma direção centralizada. Houve 
uma ocupação de fábricas massiva 
e contundente, onde participaram 
cerca de quatro milhões de traba-
lhadores que tomaram 11 mil es-
tabelecimentos. O movimento foi 

(4) Ted Grant, La revolución argentina. Militant, Abril de 1973.
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acompanhado pelos estudantes 
com tomadas de faculdades. A de-
terioração da situação econômica 
do país se cristalizava nas crescen-
tes lutas do proletariado açucareiro 
de Tucumán. Em 28 de junho de 
1966, a “Revolução Argentina”, 
um golpe militar encabeçado pelo 
General Ongania apoiado por Pe-
rón na esperança vã de alcançar um 
acordo que lhe permitisse regressar 
ao país, se alçava para por um fim à 
“instabilidade política”.

Para a classe trabalhadora toda 
esta etapa não havia passado em 
vão. Foi uma experiência de luta 
heroica que deixou sua marca na 
consciência dos trabalhadores, em 
suas palavras de ordem e métodos 
de luta, que se fariam notar nas in-
surreições de massas inauguradas 
com El Cordobazo.

El Cordobazo

Uma nova geração de traba-
lhadores e jovens havia crescido 
durante a Resistência Peronista, 
farta de repressão. Acompanha 
este processo o surgimento do 
sindicalismo classista, cuja figura 
mais destacada foi Agustin Tosco, 
dirigente de Luz e Força de Cór-
doba. Dá-se, então, um processo de 
democratização sindical impulsio-
nado a partir das bases que tem sua 
maior expressão com a formação 
da CGT dos Argentinos, em março 
de 1968, surgida de uma cisão da 
CGT oficial.

Agora o conflito social passa, 
fundamentalmente, para o interior 
do país, onde se havia dado um 
processo de industrialização com 
centro em Córdoba (principalmen-
te automotriz) e no Cordão Indus-
trial do Paraná (petroquímica e ou-
tras), que incluía o Gran Rosario e 
Villa Constitución.

Em 12 de maio de 1969 a di-
tadura elimina o sábado inglês 
que regia em cinco províncias e 

congela salários. No dia seguin-
te, o engenho açucareiro Amalia 
de Tucumán foi ocupado por seus 
trabalhadores e seu gerente, José 
Gabaraín, tomado como refém. No 
dia 14, em Córdoba, quatro mil tra-
balhadores da indústria automotriz 
se reúnem em assembleia contra a 
eliminação do sábado inglês. A po-
lícia ataca essa assembleia: há 11 
feridos e 26 detidos. No dia 15, em 
Corrientes, aumentam em 500% os 
vales do restaurante universitário, 
realiza-se uma marcha estudantil 
quando é assassinado o estudante 
Juan José Cabral. A cidade é mili-
tarizada e a CGT local pára.

No dia 17, começa um protesto 
no restaurante universitário de Ro-
sario. Na repressão subsequente, a 
polícia assassina o estudante Adol-
fo Ramón Bello. A CGT dos Ar-
gentinos decreta estado de alerta e 
marca uma plenária para o dia 20.

No dia 21, quatro mil estu-
dantes marcham em silêncio por 
Rosario, junto à CGT dos Argen-
tinos. A polícia retrocede, mas 
assassina o estudante e aprendiz 
metalúrgico Luís Norberto Blan-
co, de 15 anos de idade, em frente 
à Rádio LT8. Grande reação po-
pular. É o Primeiro Rosariazo, 
protagonizado pelos estudantes. 

Há barricadas e incêndios, ocu-
pa-se a Universidade Nacional 
e LT8. À noite, a cidade cai sob 
o controle militar. No dia 23, há 
uma greve de alto comprometi-
mento de 38 sindicatos do cor-
dão industrial de Rosario. Mais 
de oito mil pessoas concorrem ao 
enterro de Blanco. Em Córdoba, 
os estudantes ocupam o bairro 
Clínicas depois de duros enfren-
tamentos com a polícia.

Em 26 de maio, as duas CGT 
cordovesas convocam uma greve 
de 37 horas para os dias 29 e 30 
contra a supressão do sábado in-
glês e a repressão. No dia 29, pela 

manhã, colunas de trabalhadores 
se mobilizam em Córdoba desde 
os locais de trabalho até o centro. 
Há mortos. Levantam-se barrica-
das e atacam-se os edifícios pú-
blicos e empresas mais odiadas. 
Participam mais de 50 mil traba-
lhadores e jovens com o apoio da 
grande maioria da população. É 
o Cordobazo. Toma-se o centro, 
o Ministério de Obras Públicas e 
o bairro Clínicas, uns 9km2, um 
germe de Comuna. A polícia re-
trocede. A cidade cai em poder 
dos trabalhadores.

À tarde, intervém o exército e 
ocupa o centro depois de várias 
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horas de violenta repressão. Ofi-
cialmente, houve 34 mortos, crê-se 
que foram 100 mortos, 400 feri-
dos e dois mil detidos, sobretudo 
dirigentes sindicais. Instauram-se 
tribunais militares. Nos bairros pe-
riféricos os trabalhadores resistem 
até quatro e cinco dias.

Nos meses e anos seguintes se 
deram outros levantamentos e gran-
des lutas: o Segundo Rosariazo em 
setembro de 1969, El Chocón, Men-
doza, General Roca, o Viborazo ou 
Segundo Cordobazo de 15 de mar-
ço de 1971, e numerosos tumultos.

A ditadura militar em crise

Sob a pressão dos trabalhadores 
e do descontentamento geral das 
massas, com o aroma da revolução 
no ar, a Junta se dividiu. Ongania 
é destituído e, depois de um inte-
rinato, assume o poder o general 
Lanusse, em 1972.

Em oito de agosto de 1972, 
Perón declarou que a Argentina 
necessitava de um “grande lí-
der” – ou seja, ele mesmo – para 
“restaurar seu papel histórico na 
luta pela segunda independência 
da América Latina”. E propôs o 
Grande Acordo Nacional (GAN) 
com um programa que propunha 
“mudanças na política econômica 
e social incluindo a designação de 
um gabinete econômico composto 
de representantes tanto dos em-
pregadores quanto dos emprega-
dos...”. Prometeu um salário míni-
mo ligado ao custo de vida. Depois 
de atacar o imperialismo e de de-
nunciar a OEA (Organização dos 
Estados Americanos) como “uma 
cabeça de praia para a penetração 
imperialista”, disse que o “Peru 
(de Velasco Alvarado) é o mode-
lo mais próximo a se seguir pela 
Argentina, visto que Cuba e Chile 
(sob Allende) estão demasiado à 

esquerda e o Brasil (sob os milita-
res), demasiado à direita”(4). 

Em 14 de setembro de 1972, José 
Rucci, Secretário Geral da CGT, 
anunciou um plano econômico e so-
cial, propondo a nacionalização da 
banca, das companhias de seguros e 
do comércio externo, reforma agrá-
ria, limitação de investimentos ex-
ternos e participação dos trabalhado-
res nos empreendimentos públicos e 
privados. Este programa radical foi 
seguido de uma greve geral de 24 
horas em outubro de 1972.

A situação era insustentável para 
o governo militar. Com a inflação, 
às vésperas das eleições o custo de 
vida foi crescendo a passos de gi-
gante. Somente o retorno de Perón, 
que ostentava uma autoridade co-
lossal sobre as massas trabalhado-
ras, poderia estabilizar a situação de 
maneira precária. Finalmente, La-
nusse anuncia o fim da proscrição 
do peronismo e a convocatória de 
eleições para março de 1973.

As guerrilhas

No marco do ódio geral e da 
frustração com relação ao regime, 
sem a influência de uma forte or-
ganização marxista nem de sua tra-
dição, e acompanhando o exemplo 
de Cuba e do Vietnã, formaram-se 
cinco grupos guerrilheiros, a maio-
ria deles peronistas, sendo o mais 
importante Montoneros, com forte 
influência na Juventude Peronista. 
Estes grupos, em que pese o hero-
ísmo de seus integrantes, contribu-
íram à confusão geral com suas ati-
vidades. Sem nenhuma perspectiva 
real, mesmo organizações como 
o PRT-ERP, que inicialmente se 
apresentaram como “trotskistas”, 
realizaram atividades que nada 
tinham em comum com a ideia 
marxista de que “a emancipação 
da classe trabalhadora é obra dos 

próprios trabalhadores”.
Mostraram grande audácia le-

vando a cabo algumas ações espeta-
culares. O sequestro de empresários 
nacionais e estrangeiros para obter 
resgate os converteu em grupos mi-
lionários, mas, na realidade, sem 
fazer que a revolução avançasse um 
passo. Agiram como benfeitores fi-
lantrópicos, Robin Hoods do mun-
do moderno, solicitando alimentos 
e cobertores para repartir entre os 
pobres. Agiam “em nome dos tra-
balhadores”, exigindo a reincorpo-
ração de trabalhadores despedidos e 
aumentos de salários.

Essa não era a forma de se mos-
trar aos trabalhadores seu próprio 
poder, nem os ajudava a se orga-
nizarem nem a canalizarem sua 
poderosa força potencial, longe 
de desenvolver a consciência so-
cialista dos trabalhadores; se sua 
atividade teve algum resultado, foi 
desperdiçado. Ademais, as guerri-
lhas tiravam os militantes avança-
dos das fábricas e dos bairros e os 
isolavam de sua classe.

“Cámpora no governo,
Perón no poder”   

 O peronismo, formalmente 
proscrito, participou nas eleições 
através da Frente Justicialista de 
Liberação Nacional (FREJULI), 
com a candidatura de Héctor Cám-
pora, o “Tio”, identificado com o 
peronismo de esquerda, que conse-
guiu 49,5% dos votos.

As massas não esperaram a 
posse do governo e rodearam as 
prisões até forçar a libertação dos 
presos políticos, ante a impotência 
dos militares.

Cámpora legalizou o Partido Co-
munista, que em uma “frente” havia 
recebido aproximadamente 3% dos 
votos nas eleições, e anunciou total 
liberdade para todas as tendências 

(4) Ibidem (5) Ibidem
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políticas. O programa dos peronistas 
no FREJULI era tão incapaz como o 
dos militares para enfrentar os pro-
blemas da Argentina. Rejeitavam o 
que chamavam de “dogmático so-
cialismo internacional” e defendiam 
um “socialismo popular, nacional e 
cristão” sem nenhuma proposta con-
creta perante temas tão importantes 
como as nacionalizações.

Projetava-se o restabelecimento 
do Instituto Argentino de Promoção 
do Intercâmbio (IAPI), instituição 
monopólica do comércio exterior 
argentino, que sob o governo de 
Perón havia controlado todas as ex-
portações. O governo ficaria a cargo 
das “indústrias estratégicas”, sem 
especificar quais, e daquelas que 
utilizassem o “poder monopólico”. 

O FREJULI propunha um pro-
grama que defendia “garantias 
para a propriedade e iniciativa pri-
vada, enquanto cumprissem uma 
função social... e uma adequada 
política de câmbio monetário im-
pondo normas à participação do 
capital estrangeiro, o crédito e a 
tecnologia... Terra... a serviço de 
quem a trabalha e a torna produti-
va, enquanto se evita a excessiva 
concentração e fragmentação”(5).

Este programa assustava forte-
mente a capitalistas, latifundiários 
e a seus instrumentos, os chefes 
militares. Mas era um programa 
que não favorecia o avanço da re-
volução, sequer um passo a frente, 
ao não propor a nacionalização, 
sob o controle operário, dos gran-
des monopólios, bancos e latifún-
dios. Esse tipo de programas não 
resolve os problemas da inflação, 
nem do crescimento econômico, 
nem da luta contra o imperialismo; 
e se levados a cabo, interferem no 
desenvolvimento normal do mer-
cado, introduzindo o caos.

Um terceiro caminho entre o 
socialismo e o capitalismo nunca 
existiu e nem existirá. Ou assume 
um governo que reflita os interes-

ses dos trabalhadores, em cujo caso 
se deve expropriar os capitalistas, 
ou um que reflita os interesses dos 
capitalistas e que ataque os direitos 
dos trabalhadores. Em um perío-
do de crise econômica e inflação, 
como o que afetava a Argentina, 
não havia lugar para mudanças fun-
damentais dentro do capitalismo.

É verdade que, para apaziguar os 
trabalhadores, o governo de Cám-
pora decretou “a nacionalização de 
vários bancos que haviam sido ad-
quiridos total ou parcialmente por 
investidores estrangeiros nos anos 
anteriores”(6). Mas gestos como es-
ses e os ataques verbais ao imperia-
lismo não podiam manter em calma 
as massas por muito tempo.

Dois meses depois de assumir, 
Cámpora convoca novas eleições 
para formalizar a entrega do poder 
ao chefe do movimento, Perón, que 
recém havia chegado ao país proce-
dente de seu longo exílio espanhol.

Em outubro de 1973, Perón ar-
rasa nas eleições com 62,5% dos 
votos, acompanhado como vice-
-presidente de um personagem total-
mente incapaz como o era sua ter-
ceira esposa, Maria Estela Martínez 
de Perón, Isabelita. Enquanto isto, 
a inflação sem controle continuava 
deteriorando os níveis de vida.

O peronismo se divide em 
linhas de classe

O destino da revolução esta-
va decidido pela direção que to-
masse a juventude revolucionária 
no movimento peronista, que in-
cluía a grande massa da juventu-
de trabalhadora das fábricas. Foi 
a esquerda peronista o principal 
componente das Coodinadoras 
Fabriles da Grande Buenos Ai-
res, que se desenvolveram entre 
1974 e 1975, como embriões de 
organismos de poder operário nas 
grandes fábricas.

É verdade que o clasismo – que 

emergiu à margem do peronismo – 
teve um desenvolvimento significa-
tivo, particularmente em Córdoba 
(com as experiências dos sindicatos 
classistas SITRAC-SITRAM na 
FIAT, em Luz e Força sob a condu-
ção de Agustín Tosco, ou nos mecâ-
nicos do sindicato SMATA, dirigi-
do por René Salamanca) e com os 
metalúrgicos de Villa Constitución, 
mas em geral permaneceu isolado 
do movimento peronista por secta-
rismo e desconfianças, empurrados 
por grupos de esquerda.

A luta de classes empurrava 
para um desenlace definitivo e era 
uma questão de tempo para se tes-
temunhar uma cisão do peronismo 
em linhas de classe. Tanto a es-
querda quanto a direita peronista 
tinham suas próprias organizações 
armadas e disputavam a direção do 
movimento.

Quando em 20 de junho de 
1973, procedente de Madri e de-
pois de 18 anos de exílio, três 
milhões de pessoas foram dar as 
boas-vindas a Perón, no Aeroporto 
de Ezeiza, a direita peronista or-
ganizou um massacre contra a ala 
esquerda. Matadores da direita pe-
ronista atacaram a tiros as colunas 
da juventude peronista, deixando 
dezenas de mortos.

O método de Perón sempre foi 
o de manobrar e se equilibrar entre 
as forças de classe opostas den-
tro do movimento peronista: en-
tre a ala esquerda, que se apoiava 
nas tendências revolucionárias da 
classe trabalhadora argentina, e a 
ala direita, sustentada na burocra-
cia sindical mafiosa que mantinha 
vínculos com a burguesia e com o 
aparelho do Estado.

A ala esquerda, particularmente 
a juventude, queria Socialismo e 
medidas drásticas contra o imperia-
lismo, os grandes empresários e os 
chefes militares. A ala direita repre-
sentava o capitalismo argentino. 

Quando em setembro de 1973 é 
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assassinado o chefe da CGT, Rucci, 
pelo grupo guerrilheiro Forças Ar-
madas Revolucionárias (FAR), Pe-
rón decide se apoiar fortemente na 
direita peronista, que meses antes 
havia iniciado ações terroristas con-
tra a esquerda peronista e ativistas 
de esquerda, com a formação da si-
nistra Triple A (Aliança Anticomu-
nista Argentina).

Em 1o de maio de 1974, se pro-
duz um ponto de inflexão dentro do 
movimento. Uma multidão de 120 
mil pessoas enchia a histórica Praça 
de Maio em Buenos Aires. Quando 
Perón se dirige aos presentes, é in-
terrompido por milhares de vozes 
que gritam: “Que se passa General, 
que está cheio de ‘gorilas’ o gover-
no popular!”. Um Perón enfurecido 
ataca a juventude peronista e quali-
fica seus integrantes de “estúpidos” 
e “imberbes”. Instantes depois, as 
colunas da juventude peronista e 
de Montoneros abandonam a Pra-
ça – que fica semivazia – em sinal 
de protesto; sem esperar que o líder 
do movimento terminasse seu dis-
curso.

Dois meses mais tarde, em 1o 
de julho de 1974, falecia Perón, o 
que acelerou a luta interna dentro 
do movimento peronista. Umas se-
manas mais tarde, o grosso da es-
querda peronista, comandado pela 
Juventude Peronista e Montoneros, 
abandona o Partido Justicialista e 
forma o Partido Peronista Autên-
tico (PPA), consumando-se a divi-
são do movimento.

A inevitabilidade da divisão 
do peronismo em linhas de classe 
era a razão pela qual os marxis-
tas argentinos deviam ter formado 
parte do movimento de massas da 
juventude operária no movimento 
peronista. Os sindicatos peronistas 
e a juventude peronista eram o em-
brião da revolução. O caminho às 
massas operárias se dava através 
da juventude peronista.

Essa “juventude maravilhosa” 
podia ter sido ganha para o marxis-
mo se houvesse uma tendência mar-
xista significativa em seu interior, 
que tivesse sido capaz de lhe mos-
trar o caminho, depois da divisão 
do movimento. Lamentavelmente, 

nenhuma força significativa na es-
querda se propôs este objetivo, ou 
tinha uma presença marginal.

A morte de Perón implicou 
numa virada muito mais à direita 
do governo. Isabelita assumiu a 
presidência sob a égide do Bruxo 
López Rega, organizador das gan-
gues fascistas da Triple A.

O PPA passa à clandestinidade, 
conforme se avolumava a repres-
são sangrenta da Triple A contra 
seus membros.

As provocações assassinas da 
Triple A estimularam as ações ar-
madas dos grupos guerrilheiros, 
principalmente Montoneros e ERP. 
Isto só ajudou a incrementar a con-
fusão e a repressão contra os tra-
balhadores de vanguarda. A classe 
média enlouquecia e arrastava os 
setores mais atrasados da classe 
trabalhadora, e ante ela se elevava 
o papel moral do exército para que 
instaurasse a “ordem”. Era o que 
buscavam a classe dominante e o 
imperialismo norte-americano.

Nos meses de junho e julho de 
1975, o movimento dos trabalhado-
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res dá a última mostra de sua força 
organizada, quando dobra o plano 
econômico do governo de Isabe-
lita e as medidas de ajuste conhe-
cidas como “El Rodrigazo” (cujo 
autor foi o Ministro da Economia, 
Celestino Rodrigo), logo após cul-
minar um plano de luta com uma 
impressionante greve geral de 48 
horas nos dias sete e oito de julho, 
a primeira greve geral convocada 
contra um governo peronista.

O que foi incapaz de realizar cen-
tenas de ações guerrilheiras, provo-
car uma crise de regime e expulsar 
do governo e do país ao fascista san-
guinário López Rega, o conseguiu 
a classe trabalhadora com sua ação 
de massas. O governo e o poder da 
classe dominante ficaram suspensos 
por um fio. Mas a burocracia sin-
dical da CGT não tinha em mente 
assumir o poder e sim pressionar o 
governo, e não deu continuidade ao 
movimento, o que iniciou o proces-
so de refluxo do movimento revolu-
cionário, sem perspectiva alguma e 
em xeque pelas ações terroristas da 
Triple A e das forças repressivas do 
Estado, respondidas com ações de-
sesperadas de Montoneros e do ERP. 
Tudo isto unido à crise econômica e 
à hiperinflação, acrescentou o desâ-
nimo, a desmoralização e o cansaço 
das massas.

O golpe militar de 1976

O golpe militar que se prepara-
va era um assunto de sobrevivência 
para o regime, e a escolha, impla-
cável: ou os trabalhadores tomavam 
o poder e iniciavam uma mudança 
que desembocasse no socialismo, 
ou a ordem burguesa esmagava o 
processo em curso e o movimento 
revolucionário, dando uma lição 
inesquecível para o restante da so-
ciedade e das novas gerações.

Em termos militares, a guerri-
lha nunca significou uma ameaça 
ao sistema. Para março de 1976, 

a guerrilha em suas diferentes va-
riantes havia sido dizimada e prati-
camente desarticulada.

Do Cordobazo em diante o 
auge da luta dos trabalhadores, as 
inumeráveis greves de massas, o 
clasismo, a participação massiva 
nos sindicatos e dentro do movi-
mento peronista, inundavam o ar 
que se respirava.

O golpe militar de 1976 apon-
tava para esse inimigo, para o ini-
migo de classe da burguesia. Des-
graçadamente, a ausência de uma 
corrente marxista de massas no se-
tor decisivo, que era o movimento 
peronista, impediu de se aproveitar 
uma oportunidade histórica que se 
transformaria em seu contrário.

Com os melhores quadros re-
volucionários mortos, presos, de-
saparecidos e exilados, sob uma 
feroz repressão, e com a burguesia, 
a Igreja e setores da burocracia sin-
dical apoiando a ditadura e favo-
recendo-a, entregando dirigentes, 
militantes e ativistas, logo o movi-
mento operário teve que baixar os 
braços, dizimado pelo esforço rea-
lizado nos sete anos prévios.

Apesar de tudo isto, durante 
a ditadura, seguiu-se registrando 
medidas de força menores e peque-
nas sabotagens diárias dos traba-
lhadores, oferecendo uma resistên-
cia clandestina, nada desprezível 
tal como se encontravam as coisas. 
Resgatamos o valor de milhares 
de companheiros que continua-
ram militando na clandestinidade, 
transmitindo tradições de grande 
valor para o campo revolucionário.

E, não obstante, há que se desta-
car a convocatória da greve geral de 
27 de abril de 1979, a mobilização 
de San Cayetano em 1981, ou a jor-
nada de luta de 30 de março de 1982, 
que precipitou a queda da ditadura e 
a invasão das Ilhas Malvinas para 
desviar a atenção das massas.

Não foi por acaso que o grosso 
da repressão e a maioria das vítimas 

tivessem como alvo a esquerda pe-
ronista. A burguesia argentina, com 
o concurso da direita peronista e de 
setores da burocracia sindical, que-
ria se assegurar de que o fantasma 
da revolução jamais levantasse a 
cabeça. Por isso, expurgou implaca-
velmente o movimento dos trabalha-
dores peronistas de seus setores mais 
conscientes e avançados. Daí que a 
degeneração do Partido Justicialista 
(peronista) alcançou seu ponto mais 
elevado, visto que o regime demo-
crático-burguês, que se seguiu à 
queda da ditadura em 1983, durante 
a década presidencial de Carlos Me-
nem, quando o aparato peronista foi 
tomado diretamente pela burguesia e 
há tempo que havia sido despojado 
de suas tendências mais à esquerda.

Balanço e Perspectivas

Durante décadas, o peronismo 
levou as aspirações socialistas na-
turais das massas ao pântano para-
lisante da conciliação de classes e, 
indefectivelmente, sempre dirigiu 
o movimento de massas a um beco 
sem saída ou a derrotas sangrentas, 
como em 1955 e 1976. Mas sua 
tradição em cada período históri-
co sempre renasceu, das traições 
reiteradas da direção estalinista do 
Partido Comunista Argentino – no 
pináculo de sua degeneração, os di-
rigentes do PC celebraram inicial-
mente o golpe de Videla como obra 
do setor “democrático” do exército 
– e das frustrações provocadas por 
diversas experiências reformistas de 
esquerda. Outros grupos da esquer-
da argentina, de tradição trotskista 
e maoísta, desempenharam um pa-
pel menor dentro do movimento de 
massas ou geraram repulsa por seus 
posicionamentos sectários.

O “Argentinazo”, a heroica rebe-
lião popular de dezembro de 2001, 
abriu possibilidades, pela primeira 
vez em décadas, de se organizar um 
movimento político que desafiasse 
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a influência do peronismo nas 
massas trabalhadoras. Assim 
aconteceu com Luís Zamora, ex-
-trotskista e deputado nacional 
em 2001-2005, que se converteu 
da noite para o dia no político 
mais popular do país. Dezenas de 
milhares de jovens e trabalhado-
res sem tradição política prévia, 
ou desencantados com os políti-
cos tradicionais, começaram a se 
agrupar em torno de sua figura. 
Mas, lamentavelmente, se negou 
a construir um movimento po-
lítico e terminou se diluindo. O 
mesmo ocorreu anos mais tarde 
com o Movimento Projeto Sul, 
liderado pelo cineasta “Pino” 
Solanas, que alcançou 25% dos 
votos na cidade de Buenos Aires 
em junho de 2008, mas o secta-
rismo antikirchnerista histérico de 
seus dirigentes, seu desdém pelos 
trabalhadores e sua política contem-
porizadora com a oposição de direita 
o levou ao desprestígio rápido. De 
forma igual, a proposta histórica da 
direção da central sindical CTA de 
armar um movimento político-social 
assentado na classe trabalhadora ter-
minou em nada, por falta de vontade 
e de clareza políticas.

Isto explica o ressurgimento do 
peronismo da mão, primeiro, do go-
verno de Néstor Kirchner, e, poste-
riormente, de Cristina Fernández. E 
isto foi possível devido a uma rup-
tura radical com a tradição direitista 
do peronismo anterior, e pela apli-
cação de algumas reformas progres-
sistas que foram vistas como passos 
a frente pelas famílias trabalhado-
ras. É bem verdade que o importan-
te auge econômico que vive o país, 
praticamente ininterrupto desde 
2003, diluiu parcialmente os rigores 
mais ásperos da luta de classes e as 
concessões realizadas pelo kirchne-
rismo aos interesses capitalistas.

Não obstante, o peronismo ca-
rece da força irresistível e da au-
toridade inquebrantável de seus 

anos heroicos. A nova geração de 
trabalhadores carece da lealdade 
quase incontestável que a velha 
geração guardava com o movi-
mento e seus dirigentes.

Uma piora significativa na situ-
ação econômica devido à crise que 
sacode os EUA e a Europa, uma ra-
dicalização da luta de classes devido 
ao acicate da subida de preços e da 
exploração patronal; ou uma virada 
à direita na política do governo; tudo 
isto, em conjunto ou separadamente, 
dará início a uma intensificação nas 
bases peronistas e nos setores popu-
lares que sentem o governo como 
seu. Chegado esse momento, os di-
rigentes kirchneristas terão pouca 
margem de manobra, confrontados 
com as pressões opostas da classe 
trabalhadora e da burguesia. A divi-
são do movimento peronista em li-
nhas de classe, como aconteceu em 
cada etapa histórica, será inevitável.

A rigor, o peronismo de esquer-
da, que inclui o socialismo em suas 
bandeiras, é “a casca que envolve um 
bolchevismo imaturo”, como expli-
cava Lênin falando de movimentos 
similares nas nacionalidades opri-
midas da Rússia pré-revolucionária. 

Não esqueçamos que os melhores 
elementos destes movimentos nacio-
nalistas revolucionários – na Letônia, 
Lituânia, Estônia, Ucrânia, Finlân-
dia, Polônia, Geórgia, Armênia e 
outros lugares – foram ganhos pelo 
bolchevismo e pela revolução socia-
lista no fragor da revolução de 1917.

E é tarefa dos marxistas se apro-
ximarem dos melhores trabalhado-
res e jovens peronistas de esquerda, 
iniciar um diálogo com eles e lhes 
mostrar as limitações do nacionalis-
mo, para convencê-los da justeza do 
programa da revolução socialista e 
do internacionalismo proletário.

A tarefa do momento é, portan-
to, o fortalecimento de uma cor-
rente marxista que seja capaz de 
ganhar a confiança das camadas 
mais ativas do movimento dos tra-
balhadores e da juventude para se 
desenvolver e se unir, em determi-
nado momento, ao movimento de 
massas quando este busque, para 
além de suas atuais lideranças, o 
caminho da revolução e da trans-
formação social.

Tradução: 
Fabiano Adalberto Leite
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A questão nacional na Escócia

A validade histórica e cons-
titucional de um referendo 
de independência da Escó-

cia volta a estar na agenda política 
britânica. Essa é uma ótima opor-
tunidade para analisar este assunto 
tão importante.

Lênin escreveu, em seu clássico 
“Estado e Revolução”, que a questão 
das nacionalidades no Reino Unido, 
que parecia estar morta, voltaria à 
tona com força em certos momen-
tos. Essa previsão incrível se provou 
verdadeira durante a crise de 1974 
e o consequente aprofundamento 
da crise do capitalismo britânico. O 
ressurgimento do nacionalismo es-
cocês e galês se refletiu no grande 
apoio ao Play Cimrus e ao Partido 
Nacional Escocês (PNE) a partir dos 
anos 70 e 80 até os dias de hoje.

O retorno dos nacionalismos 
em um momento no qual a justi-
ficativa para o estado-nação tenha 
deixado de existir, com o declínio 
do capitalismo, é uma contradição 
dialética. Quando surgiram, os 
estados-nação foram uma grande 
conquista para a humanidade, prin-
cipalmente durante o período de 
1789 e 1848, quando o capitalismo 
estava em ascensão. O fato de que 
a atual crise econômica esteja res-
suscitando o nacionalismo latente 
é reflexo do período de declínio 
que vivemos. 

O estado-nação há muito tempo 
tornou-se um entrave para o desen-
volvimento das forças produtivas e 
consequentemente, da sociedade. O 
retorno da questão das nacionalida-
des, na atual conjuntura, é fruto da 
crise mundial do capitalismo e prin-
cipalmente do atraso da revolução 
internacional, que pode levar a mui-
tas contradições que aparentavam 
estar resolvidas e ultrapassadas.

Lênin e os bolcheviques pres-

taram muita atenção à questão das 
nacionalidades na Rússia, que se 
tornara um problema sério, o que 
gerava a necessidade da autodeter-
minação dos povos. Lênin desen-
volveu uma análise dialética e sen-
sível do sofrimento desses povos, 
o que possibilitou ganhá-los para 
a causa e levar adiante o processo 
revolucionário. Sem essa postura, 
o triunfo da Revolução Russa teria 
sido impossível.

A questão nacional continua a 
ser um assunto muito importante, e 
ao lidar com essa questão no contex-
to britânico, devemos utilizar o rico 
arsenal do marxismo. Ao fazê-lo, 
porém, é necessário esclarecer que 
nosso ponto de vista é o de classes. 
Marx e Engels consideravam a ques-
tão como subordinada ao problema 
maior da exploração de classes e da 
revolução. “O húngaro não será li-
vre, nem o polonês, nem o italiano, 
enquanto o trabalhador permanecer 
escravo”, explicou Marx.

Por isso, é particularmente im-
portante compreender o problema 
concretamente, não em termos ge-
rais. Esse sempre foi o método de 
Marx e Engels. Os grandes pensa-
dores do socialismo científico fo-
ram internacionalistas proletários. 
Eles não glorificavam o naciona-
lismo, mas em certos casos apoia-
vam o direito à autodeterminação 
dos povos como uma reivindicação 
democrática transitória.

Marx apoiava a luta dos irlande-
ses, húngaros e poloneses, mas se 
opôs ao nacionalismo dos eslavos 
do sul e dos tchecos. Essa postura 
estava relacionada à importância 
concreta dessas lutas para a revo-
lução europeia, e especialmente ao 
papel da Rússia czarista, que utili-
zava da “autodeterminação” desses 
povos para promover suas próprias 

políticas expansionistas.
Lênin adotou o que poderia se 

chamar de uma visão negativa da 
questão. Em outras palavras, ao 
invés de apoiar esse ou aquele mo-
vimento, ele se colocava implaca-
velmente contra qualquer forma de 
opressão nacional. Lênin explicou 
que a questão das nacionalidades 
é uma reivindicação democráti-
ca, podendo ser comparada, por 
exemplo, à questão do divórcio. 
Ser a favor do direito do divorcio 
não significa integrar a luta por ele. 
Defender o direito ao aborto não 
quer dizer que esta seja a melhor 
atitude em todas as circunstancias. 
Acima de tudo, devemos lutar para 
estabelecer a sagrada unidade da 
classe trabalhadora, como também 
explicava Lênin. 

Em certas circunstancias, os 
marxistas são a favor da autodeter-
minação, inclusive apoiando a se-
cessão territorial, se por acaso isso 
se constitui em uma reivindicação 
democrática e transitória. Esse é o 
caso de uma nação que foi subme-
tida a uma anexação forçada, trans-
formada em uma colônia e sujeita 
a todo tipo de opressão e discrimi-
nação. Nesse caso, a classe traba-
lhadora é forçada a apoiar a auto-
determinação. Por esse motivo, os 
marxistas britânicos sempre apoia-
vam a independência das colônias.

Em “História da Revolução 
Russa”, Trotski delineou a ques-
tão das nacionalidades da seguin-
te forma:

“Lênin cedo percebeu que era 
inevitável o surgimento de movi-
mentos nacionalistas na Rússia, e 
por esse motivo lutou teimosamen-
te – em particular contra Rosa Lu-
xemburgo – pelo famoso parágrafo 
nove do programa do velho partido 
que formulava o direito à auto-
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determinação para os povos – ou 
seja, a completa separação como 
estados. Simplesmente assumiu a 
obrigação de lutar contra qualquer 
opressão nacional inclusive a per-
manência forçada desta ou daquela 
nacionalidade no novo estado. So-
mente assim o proletariado russo 
poderia ganhar a confiança das na-
ções oprimidas.”

Trotski prossegue e explica a 
postura dos bolcheviques sobre 
essa questão:

“Mas esse era apenas um lado da 
questão. A política dos bolcheviques 
na esfera das nacionalidades tem ou-
tro lado, que parece contradizê-la, 
mas na verdade a complementa. No 
interior do partido e das organiza-
ções de trabalhadores, o bolchevis-
mo se opunha de forma implacável 
a divisão nacionalista, pois isso jo-
garia um trabalhador contra o outro. 
Enquanto que recusava ao estado 
burguês o direito de impor cidadania 
compulsória ou uma língua oficial 
sobre uma minoria étnica, os bol-
cheviques faziam de tudo para unir 
os trabalhadores o mais fortemente 
possível por meios de disciplina vo-
luntaria de trabalhadores de diferen-
tes nacionalidades. Assim, rejeitava 
os nacionalismos na construção do 
partido. Um partido revolucionário 
não é o protótipo do futuro estado, 
apenas um instrumento para sua 
criação. Um instrumento ideal para 
dar forma ao produto, mas não para 
incluí-lo. Assim, uma organização 
revolucionaria centralizada pode 
garantir o sucesso da revolução, 
mesmo onde a tarefa seja destruir a 
opressão centralizadora sobre as na-
cionalidades.” (História da Revolu-
ção Russa, p891).

A questão nacional
na Escócia

Apesar de combater veemente-
mente qualquer forma de opressão 
nacional, os marxistas não têm, de 

forma alguma, obrigação de atuar 
como evangélicos da separação na-
cional.  Pelo contrário, são contrá-
rios ao estabelecimento de novas 
fronteiras e a favor da abolição das 
mesmas, em favor da criação de 
uma Federação Socialista Europeia 
e, eventualmente, uma Federação 
Socialista Mundial. Não devem fa-
zer a menor concessão ao naciona-
lismo pequeno burguês. Contudo, 
é necessária uma política flexível a 
esse respeito, que permita uma in-
tervenção em meio ao segmento da 
população influenciada por ideais e 
demagogias nacionalistas.

Nos anos 70, quando discuti-
mos a questão das nacionalidades 
na Grã Bretanha pela primeira vez, 
caracterizamos tanto a Escócia 
quanto o País de Gales como paí-
ses, devido à identidade territorial, 
linguística e consciência nacional.  
A caracterização objetiva é funda-
mental, uma vez que o direito à au-
todeterminação se aplica a nações 
e não a grupos arbitrários. 

Nós nos opomos firmemente 
ao nacionalismo pequeno burguês, 
que demagogicamente apresenta a 
independência nacional como solu-
ção para os problemas enfrentados 
pelos povos escocês e galês, mas 
adotamos uma abordagem sensível 
às aspirações nacionais e apoiamos a 
expansão de autonomia dos dois po-
vos. Ao mesmo tempo, ligamos essa 
questão nacional com a necessidade 
de um programa socialista que resol-
va os desafios enfrentados pela clas-
se trabalhadora. Novamente, isso foi 
diretamente ligado com a necessida-
de de uma Grã Bretanha socialista, 
como parte da luta por uma Europa e 
um mundo socialistas.

Na época, quando discutimos 
o tema, produzimos dois docu-
mentos, escritos por Ted Grant, 
um lidando com o nacionalismo 
e particularmente o referendo so-
bre a devolução da independência 
à Escócia e País de Gales.  Nesses 

documentos, analisamos a ascensão 
desses nacionalismos como uma 
prova da decadência do capitalismo 
britânico bem como do fracasso do 
Labour Party em atender as reivin-
dicações da classe trabalhadora e 
classe média após tantas passagens 
pelo poder. Isso foi ainda mais ver-
dadeiro na Escócia e País de Gales, 
as regiões mais atingidas pela crise, 
em comparação com o restante do 
Reino Unido. Enquanto que houve 
desilusão na Inglaterra, esta se de-
monstrou pelo aumento do apoio ao 
Partido Liberal e outros. Nessas re-
giões, se deu pelo aumento da força 
do nacionalismo.

Hoje, a Escócia é considerada 
uma fortaleza dos trabalhistas, pelo 
menos do ponto de vista das elei-
ções, mas nem sempre foi assim. 
Em 1955, o Partido Tory* conquis-
tou 55% dos votos escoceses. Con-
tudo, cinquenta anos depois, esse 
partido, tido como o mais bem su-
cedido entre todos da burguesia eu-
ropeia, tornou-se um fantasma tanto 
na Escócia quanto em Gales.

Isso foi um reflexo da crise bri-
tânica, a polarização social e o au-
mento da força da classe trabalha-
dora. Os trabalhistas sempre foram 
dominantes nas cidades, enquanto 
que os conservadores e liberais 
eram reduzidos às áreas rurais. 
Podemos perceber que houve uma 
mudança na consciência de classe 
na Escócia nesse período.

De um ponto de vista de clas-
se, o nacionalismo é um fenôme-
no burguês e pequeno-burguês. 
O crescente descontentamento da 
classe média, bem como a incapa-
cidade do Labour de oferecer uma 
alternativa, levou muitos a apoiar 
os nacionalistas. A verdadeira tra-
dição trabalhista escocesa era clas-
sista com tom revolucionário. É a 
tradição da Grande Greve de Alu-
guel de 1915, e mais recentemente, 
a ocupação dos estaleiros de Upper 
Clyde e a greve dos mineiros.
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Contudo, desde os anos 80, 
especialmente durante o gover-
no Thatcher, o nacionalismo 
voltou a seduzir a classe média 
e setores da classe trabalhadora, 
principalmente a juventude. Isso 
se deu principalmente pelo fra-
casso da ala direita do Labour, 
na Escócia e no parlamento, em 
oferecer alguma alternativa ao 
proletariado. Durante esse perí-
odo, a desilusão com as políticas 
reformistas do partido empurrou 
ainda mais setores do operariado 
nessa direção.

Esse processo foi auxiliado 
pelos stalinistas do Partido Co-
munista, que injetaram o vene-
no do nacionalismo na juventu-
de, especialmente na Escócia, 
demonstrando sua degeneração 
política a nível nacional. O 
“Caminho Britânico para o So-
cialismo” logo se tornou o “Ca-
minho Escocês para o Socialis-
mo”, insuflando ainda mais os 
orgulhos nacionalistas.

A eleição de uma série de man-
datos de Thatcher sedimentou na 
juventude e na classe trabalhado-
ra um profundo ódio ao partido 
Tory. Isso foi ainda mais verdade 
na Escócia e em Gales. Contudo, 
o giro a direita do Labour impediu 
o uso desse potencial anticonser-
vador, levando as massas a pro-
curar alternativas utópicas, como 
o nacionalismo. No final dos anos 
80, enquanto o PNE se juntou tar-
diamente ao movimento contra o 
imposto comunitário (A Poll Tax), 
os lideres trabalhistas não estavam 
prontos para quebrar a lei e desafiar 
essa medida. Isso deu ao PNE uma 
reputação radical imerecida, espe-
cialmente em meio à juventude.

Embora ainda haja muito apoio 
ao Labour entre os trabalhadores 
escoceses, o reformismo do parti-
do tem diminuído esse apoio em 
prol dos nacionalistas. Nos últimos 
vinte e cinco anos, o apoio ao PNE 

mais que dobrou, enquanto que o 
apoio à independência subiu de 12 
para 38 por cento. Mesmo que isso 
não represente uma maioria, se 
trata de uma ameaça á unidade da 
classe trabalhadora que não pode 
ser ignorada.

Em 1997, acompanhando o 
movimento nacional, houve uma 
grande mobilização na Escócia, 
através do Labour, para derrubar 
os odiados conservadores. Con-
tudo, as políticas de Blair/Brown 
empurraram muitos para os bra-
ços dos nacionalistas, que tinham 
se tornado de esquerda, ao menos 
nas palavras.

O lançamento do parlamento 
escocês, em 1999, que apoiamos, 
não respondeu a nenhuma das 
questões enfrentadas pelo povo 
escocês. Uma série de governos 
liberal-trabalhistas falhou em 
oferecer respostas, embora seja 
certo que algumas mudanças fo-
ram feitas, tais como o fim do 

pagamento de mensalidades es-
colares e pagamento de garantias.

Com essas reformas, o Labour 
escocês quis se distanciar de seu 
variante inglês e do governo Blair. 
Contudo, eles não foram longe o 
suficiente, levando a desilusão e à 
derrota eleitoral, em 2007, da co-
alizão Labour-Liberais pelo PNE. 
Durante essa eleição, os nacionalis-
tas escoceses adotaram discursos de 
esquerda, defendendo as reformas, 
enquanto colocavam na ordem do 
dia a questão da independência.  

Na eleição de 2007, o PNE 
ganhou 47 cadeiras no parlamen-
to escocês, seguidos por 46 dos 
trabalhistas e 17 dos conservado-
res. Eles seguravam o poder pelas 
pontas das unhas. Contudo, em 
2011, o PNE conquistou 69 ca-
deiras e 47% dos votos, além de 
32 assentos no parlamento britâ-
nico, sendo que 22 foram tirados 
dos trabalhistas, nove dos liberais 
e um dos conservadores. Além do 
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sucesso inédito na Escócia, jamais 
o PNE havia obtido tamanha re-
presentação em Londres.

Os trabalhistas escoceses per-
deram sete assentos e sofreram 
sua pior derrota desde 1931, com 
grandes perdas em seus bastiões 
tradicionais, tendo que recorrer 
a listas regionais para eleger re-
presentantes. Os Liberal-Demo-
cratas foram esmagados, com sua 
participação caindo de 17 para 5 
cadeiras. Os conservadores tam-
bém declinaram muito.

Os limites do parlamento es-
cocês ficaram evidentes quando o 
PNE protestou contra os limites 
impostos por Londres. A maioria 
das pessoas queria maior controle 
sobre suas vidas, especialmente 
em um momento em que a crise 
se aprofundava. Nesse contexto o 
PNE propôs um referendo sobre a 
independência e um projeto de lei 
para o parlamento, sobre o mes-
mo tema.

Isso serviu para alertar a coali-
zão do governo com Cameron 
ameaçando bloquear o refe-
rendo sob base constitucional. 
Mas, com o parlamente escocês 
ameaçando prosseguir com a 
medida, o primeiro-ministro foi 
forçado a abandonar o confronto 
direto e buscar um dialogo com 
Salmond, primeiro-ministro es-
cocês. Ao mesmo tempo em que 
concorda com o referendo, Ca-
meron faz de tudo para tirar todo 
o caráter deliberativo a respeito 
da independência. Salmond, por 
outro lado, quis rediscutir a me-
dida da “devolução máxima”, 
que significaria maior poder 
para o parlamento escocês, o 
que certamente seria aprovado 
com ampla maioria, mesmo que 
a independência não fosse apro-
vada em votação. Esse evento 
serviu para firmar os nacionalis-
tas escoceses e a independência 
na agenda política.

Conservadores e Trabalhistas

O simples fato de que a unidade 
do Reino Unido possa ser questio-
nada nesse momento é um indica-
dor da decadência do capitalismo 
britânico e de seus representantes 
políticos. O Partido Tory e seus lí-
deres são uma boa imagem desse 
processo. Ao invés da inteligente 
e visionária liderança dos tempos 
do auge imperial, hoje o que há são 
doutores medíocres, que pulam de 
um compromisso supérfluo para 
outro. Assim, ao invés de mano-
brar Salmond, Cameron é que foi 
manobrado por ele.

A intervenção de Cameron foi 
um erro do ponto de vista da clas-
se dominante britânica. Causou mal 
estar na Escócia, onde ficou clara 
a tentativa de intervir nos assuntos 
internos dos escoceses. Isso foi uti-
lizado pelos nacionalistas, que usa-
ram o sentimento de que os escoce-
ses devem decidir seus destinos sem 
a interferência de Londres, ainda 

mais de um primeiro ministro con-
servador. Os efeitos da intervenção 
são ainda mais perigosos devido ao 
fato de que o Tory é uma força em 
extinção na Escócia. Como diz a 
piada, os conservadores têm menos 
representantes eleitos pela Escócia 
no parlamento do que ursos Panda 
no zoológico de Edimburgo.

Enquanto que o apoio ao naciona-
lismo é um tanto raso entre a classe tra-
balhadora, há um sentimento crescente 
de que a Escócia é governada por um 
grupo de ricos do parlamento, que des-
conhece e despreza os problemas da 
região. O PNE utiliza esse sentimen-
to de forma demagógica, propagando 
que a independência será um bom 
instrumento para resolver os proble-
mas do povo escocês, enquanto que o 
partido Tory- dos ricos e privilegiados 
– defende a unidade a todo o custo.

O apoio crescente aos nacio-
nalistas se deve aos reformistas do 
Labour, que dominam a política 
escocesa há décadas, e que trata a 
nação como uma espécie de “bairro 
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podre”, que dava votos para eleger 
carreiristas e oportunistas de toda a 
espécie. O giro a direita iniciado por 
Kinnock e aprofundado por Blair fez 
com que o Labour mergulhasse em 
uma crise atrás da outra. Lideranças 
são substituídas uma após a outra.

Esse espetáculo lamentável en-
tra em profundo contraste com o 
PNE, cujo líder, Alex Salmond, é 
um oportunista esperto, projetan-
do o ar de confiança de um políti-
co burguês. Os lideres trabalhistas, 
incapazes de oferecer uma posição 
independente de classe sobre o que 
quer que seja, escandalosamente 
ofereceram integrar uma aliança 
com os conservadores para barrar o 
referendo. Essa política bipartidária 
do Labour ameaça alienar jovens e 
trabalhadores que buscam uma al-
ternativa, e não uma aliança com o 
desacreditado Tory. Agindo dessa 
forma, o Labour só reforça a crença 
de que é um partido da situação, se 
esforçando desesperadamente para 
manter o impopular status quo.

É claro, isso coincide com os 
interesses do grande capital, que 
não deseja enfrentar a instabilida-
de que a independência escocesa 
traria. A burguesia britânica sabe 
que a economia da Escócia esta 
profundamente ligada à do Reino 
Unido, com 45,2% de suas expor-
tações indo para o país e apenas 
4,7% para o restante da União Eu-
ropeia. E aí que esta seu interesse. 
Isso é o que dita a política do mer-
cado, inclusive dos conservadores. 
Por isso eles defendem a união de 
forma tão veemente e apaixonada.

Há uma parte da liderança con-
servadora que é ambígua sobre a 
questão da independência. Segundo 
seus próprios interesses mesquinhos 
e de curto prazo, a independência 
escocesa seria uma maneira de re-
forçar o partido no parlamento bri-
tânico. Uma Escócia independente 
não mandaria deputados trabalhis-
tas para Londres, o que garantiria 

uma maioria conservadora quase 
que permanente. Se a independên-
cia fosse concretizada, os conser-
vadores perderiam apenas um de 
59 assentos ao norte da fronteira. Já 
os trabalhistas perderiam quarenta e 
um, os liberais, onze, e o PNE, seis.

Não obstante, uma visão tão li-
mitada do tema demonstra a dege-
neração do Partido Tory. Mesmo 
se fosse verdadeira, a ideia de um 
governo conservador semiperma-
nente na Inglaterra é absoluta-
mente fantasiosa. Houve muitos 
casos em que o Labour ganhou 
maioria absoluta na Inglaterra 
e no País de Gales, e segundo 
os estudos do professor Curtice 
na Universidade de Strathclyde, 
os trabalhistas governariam em 
1945, 1950, 1997 e 2001.

Quanto aos liberais democratas, 
eles já foram o partido da indepen-
dência, mas hoje pagam o preço 
por terem governado ao lado dos 
impopulares conservadores. Os li-
berais foram aniquilados na Escó-
cia, onde seu espaço foi ocupado 
pelo PNE.

A ideia de que uma Escócia 
independente sobre uma base ca-
pitalista resolveria os problemas 
do povo escocês é falsa. Pelo 
contrário, levaria a uma queda no 
padrão de vida, pois os salários 
seriam reduzidos para aumentar a 
competitividade.

Apesar do discurso do Partido 
Nacional Escocês (PNE) de “es-
coceses ricos contra britânicos 
pobres” e sobre um futuro basea-
do no “petróleo escocês”, o petró-
leo do Mar do Norte vai diminuir 
em 0,7% no orçamento britâni-
co de 2011-2012 para 0,2% em 
2022-2023. O setor bancário, que 
joga um papel preponderante na 
economia, esta em dificuldades e 
é mantido vivo graças ao estado 
britânico.

O PNE é um típico partido pe-
queno burguês, que aponta varias 

direções diferentes de acordo com 
sua constituição interna. Em uma 
tentativa de se afastar do estigma 
conservador, eles adotaram uma li-
nha de esquerda e “socialista” nas 
áreas urbanas onde o Labour era a 
principal força de oposição. Eles 
compreenderam que essa era a única 
forma de desafiar o Labour dentro 
da própria base do partido. Agindo 
dessa forma, eles conseguiram reu-
nir partes importantes da base ope-
raria nas cidades. Nas áreas rurais, 
por outro lado, eles mantiveram sua 
política burguesa nacionalista.

Por trás dessa política de “es-
querda”, há uma orientação pró-
-negócios que favorece o capitalis-
mo na Escócia. Salmond prometeu 
“uma regulação leve para o setor 
financeiro” incentivando Fred Gol-
dwin, presidente do Banco Real da 
Escócia, a comprar o ABN AMA-
RO, um negócio que empurrou o 
banco para a falência. O manifesto 
do PNE também contem trechos 
que defendem o congelamento de 
salários no setor público e a redução 
de 20% no imposto empresarial.

A ideia deles de uma Escócia 
independente significaria uma 
“corrida para o fundo do poço”, 
com trabalhadores escoceses 
competindo com outros da Eu-
ropa por mercados cada vez me-
nores. No contexto de uma crise 
mundial, uma Escócia indepen-
dente seria esmagada de uma for-
ma parecida com a que vemos na 
Grécia, Portugal e Irlanda. O fato 
de a Grécia ser hoje governada 
por uma Troika europeia demons-
tra bem como a independência 
nacional diminuiu no contexto 
da crise. Toda a argumentação 
por uma “Europa independen-
te” em uma época de crise eco-
nômica quando tudo, inclusive 
o Euro, ameaça afundar, provou 
não ter significado algum. Todos 
os países, embora nominalmente 
independentes, estão debaixo do 
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mando do mercado mundial e das 
grandes corporações financeiras 
e industriais. 

O verdadeiro caráter de classe 
do PNE esta demonstrado em sua 
defesa do congelamento dos salá-
rios dos servidores públicos por 
cinco anos e pela redução de 20% 
nos impostos dos ricos. A classe 
trabalhadora não deve esperar um 
tratamento muito melhor dos na-
cionalistas do que aquele que era 
oferecido pelos Tories ingleses e 
pelos liberais. 

Na Escócia, o PNE, em acor-
do com Londres, conseguiu retar-
dar a implementação dos cortes 
planejados, de maneira a aplacar 
a fúria da população. Isso talvez 
explique sua atual popularidade. 
Contudo, em Abril, eles serão for-
çados a impor um plano de cortes 
que vale por dois anos em apenas 
um. A medida que os cortes avan-
çarem, o PNE culpará os conser-
vadores de Londres e dará ao La-
bour a tarefa de aprová-los.

A curto prazo, isso pode causar 
dificuldades ao Labour. Podemos 
ver o exemplo da câmara de ve-
readores de Glasgow, onde o or-
çamento só foi aprovado por dois 
votos de diferença e depois de 
muitas deserções no lado dos tra-
balhistas. Seis desses vereadores 
pretendem lançar um partido ri-
val. É pouco provável que tenham 
sucesso, mas esse gesto mostra as 
pressões envolvidas. 

Enquanto isso, o PNE, que esta 
em alta nas pesquisas, pretende ga-
nhar a prefeitura de Glasgow nas 
eleições de Maio. (O partido ocu-
pou sete das quinze cadeiras de 
Glasgow no parlamento escocês), 
se isso ocorrerá temos que esperar 
para ver. No longo prazo, esse su-
cesso só viria a causar uma enorme 
queda de popularidade ao PNE, 
que se veria obrigado a implemen-
tar cortes tanto a nível municipal 
quanto em toda a Escócia.

Os Sectários e o 
Nacionalismo

Os mais diversos tipos de sec-
tários tem uma coisa em comum: 
sempre capitularam diante do na-
cionalismo burguês. Eles veem os 
slogans de autodeterminação e in-
dependência nacional como “abso-
lutos”, independentes de tempo e 
espaço. Essa abordagem nada tem 
a ver com a de Marx e Lênin, que 
sempre se basearam na situação 
concreta e principalmente, sempre 
submeteram as questões nacionais 
às questões de classe. Seria um 
grave erro para os marxistas vestir 
a toga nacionalista ou adotar uma 
defesa evangélica da independência 
da Escócia. Essa seria uma capitu-
lação ao discurso da pequena bur-
guesia, por mais que este estivesse 
disfarçado de revolucionário.

A questão nacional na Escócia 
ressurgiu em um debate no Mili-
tant em 1991, quando a ascensão do 
nacionalismo escocês serviu como 
justificativa para a liderança local 
dar o “giro escocês”. Esse “giro” foi 
baseado no estabelecimento de uma 
organização aberta – o Labour Mi-
litant Escocês – para supostamente 
enfrentar os perigos do nacionalis-

mo crescente. Na pratica, embo-
ra não admitisse, a maior parte da 
liderança estava abdicando diante 
das frustrações e, sobretudo, do na-
cionalismo. Isso logo ficou eviden-
te quando o Militant escocês virou 
o Partido Socialista Escocês, em 
1998, por uma Escócia independen-
te e socialista. No restante da Grã-
-Bretanha, eles adotaram o nome 
de Partido Socialista da Inglaterra e 
País de Gales, para demonstrar sua 
identidade separada da Escócia.

Toda essa linha política foi uma 
reprodução da que foi posta em 
pratica pelo equivoco de John Ma-
cLean, que defendeu a necessidade 
de um Partido Trabalhista escocês 
diferenciado. Esse erro nasceu da 
frustração e da falta de confiança 
na militância trabalhista em todo o 
Reino Unido. Contudo, em poucos 
anos toda a Grã Bretanha foi abala-
da com a greve geral de 1926.

Essa postura do LME e depois 
do PSE significou o abandono de 
tudo aquilo que havíamos defendi-
do no passado. “Os socialistas de-
vem estar preparados para apoiar 
a independência escocesa mesmo 
que seja sob uma base não socialis-
ta como a promovida pelo PNE”, 
escreveram Tommy Sheridan e 
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Alan McCombes, então lideres do 
PSE, “os fundamentos materiais 
para uma democracia socialista já 
existem na Escócia... temos terra, 
água, pesca, madeira, petróleo, 
gás, e eletricidade em abundancia. 
Temos um clima moderado, onde 
enchentes, secas e tornados são 
praticamente desconhecidos.”

Isso demonstrou o quanto eles 
haviam capitulado diante do nacio-
nalismo, e não somente na Escócia. 
Para sua vergonha, eles também 
deram apoio aos croatas no pro-
cesso de separação da Iugoslávia. 
Nós apontamos que a separação da 
antiga Iugoslávia era um ato crimi-
noso que não atendia aos interesses 
de nenhum dos povos envolvidos. 
A historia posterior da região com-
provou a natureza reacionária do 
processo, que não pode ser justi-
ficado do ponto de vista da classe 
trabalhadora.

Apesar de seus clamores ini-
ciais, essa iniciativa na Escócia 
foi uma tentativa de imitar o racha 
do Labour em 1976, quando John 
Sillars e Robertson lançaram o La-
bour escocês, já fadado ao fracasso 
desde o começo. Nós condenamos 
esse racha na época, mas isso foi 
convenientemente esquecido.

Os “marxistas” foram tão longe 
a ponto de propor a fundação de um 
partido escocês autônomo para fa-
lar em nome da classe trabalhadora 
escocesa. Essa abordagem errônea 
não era inédita. Originalmente, essas 
ideias foram defendidas por trotskis-
tas nos EUA, que advogavam por 
partidos separados em raça, gênero 
e nacionalidade. Isso vai contra os 
princípios básicos do bolchevismo, 
que se opunha á perigosas divisões 
no movimento operário. Eles se opu-
nham ao ABC do marxismo na ques-
tão das nacionalidades.

Mesmo na Rússia czarista (uma 
prisão de nacionalidades), onde os 
russos eram 43% da população, 
Lenin se opunha às divisões com 

base nas nacionalidades. Ele se 
mantinha firme na unidade da clas-
se trabalhadora. Ele lutou contra 
as tentativas de organizar entida-
des separadas para trabalhadores 
judeus, apesar do fato de que eles 
sofriam opressões diferenciadas e 
falavam outro idioma.

O PSE teve algum impacto ini-
cial. A desilusão com o governo 
Blair de Londres fez com que parte 
da esquerda do Labour os apoiasse 
temporariamente, o que resultou 
no ganho de seis parlamentares 
e dois conselheiros em 2003. Em 
2007, porém, eles perderam tudo e 
o partido implodiu. A tentativa de 
romper a hegemonia do Labour ou 
de fundar um partido de esquerda 
forte em seu lugar fracassou. Des-
de então, o giro a direita do Labour 
e a sucessão de governos trabalhis-
tas em Londres abriu ainda mais 
espaço para os nacionalistas.

Portanto, a tentativa de fun-
dar uma alternativa a esquerda do 
Labour, em bases bastante opor-
tunistas, fracassou. Desde então, 
o PSE se dividiu e hoje pratica-
mente desapareceu.

Os Escoceses querem a 
Independência?

Enquanto que os nacionalistas 
ganharam a maioria dos assentos 
de Holyrood, seu apoio não vem de 
seu discurso de independência, e 
sim da desilusão dos trabalhadores 
com o Labour em Westminster e 
seu homônimo escocês. Devemos 
ser cuidadosos e não confundir 
apoio aos nacionalistas com apoio 
á independência. 

O apoio a independência na 
Escócia variou ao longo dos anos, 
chegando a um pico de 47% em 
Março de 1998 a 20% em 2009. 
Em Dezembro de 2011, voltou a 
subir e chegou a 38% (uma pes-
quisa feita pelo site YouGov em 
Janeiro verificou 33% a favor da 

independência e 53% contrários). 
Esses números coincidiram com 
a ascensão dos nacionalistas, que 
chegaram a 50% nas pesquisas, 
contra 26% do Labour, 12% para 
os Tories, 8% para os Liberal De-
mocratas e 4% para os demais.

Enquanto que não há uma 
maioria a favor da independên-
cia, o apoio por medidas como 
essa demonstra um desejo de as-
sumir maior controle sobre seus 
próprios assuntos. Precisamos ser 
sensíveis a esse desejo, que par-
te da vontade do povo escocês de 
ter um maior controle sobre suas 
próprias vidas. Portanto, devemos 
apoiar uma maior autonomia para 
o parlamento escocês. 

Até certo ponto o apelo ao na-
cionalismo sofreu um abalo com 
a crise, que viu o discurso de “um 
arco de prosperidade” que envol-
veria, além da Escócia, a Irlanda, 
Islândia e Noruega. O “arco da 
prosperidade” foi reduzido a um 
“arco de crise”. A crise do euro 
também levou a pique a ideia dos 
nacionalistas de adotar o Euro 
como alternativa à Libra. Mas 
desde então, o apoio aos naciona-
listas se recuperou e até aumentou 
depois das eleições de 2011. Isso, 
porém, não vai durar a medida que 
os cortes forem sendo aplicados.

O apoio do PNE à independên-
cia sempre foi bastante qualificado. 
Eles garantiram aos eleitores que a 
Rainha continuaria a ser a chefe de 
Estado mesmo após a separação. 
Eles também manteriam o uso da 
Libra ao invés do Euro. Mais re-
centemente, eles declararam que 
teriam no Banco da Inglaterra uma 
fonte de investimentos!

Ao lado disso, apesar de sua re-
tórica antinuclear, a questão das ba-
ses militares britânicas e das armas 
nucleares permanece nebulosa na 
proposta de independência do PNE.

Ao contrário da Escócia, a 
questão do nacionalismo no País 
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de Gales é bem menos preponde-
rante. Assim como na Escócia, a 
política de direita do Labour levou 
a desilusão de boa parte da classe 
trabalhadora ao partido, que sem-
pre teve uma base solida na região, 
refletindo a composição proletária 
do país. Isso permitiu que o parti-
do nacionalista local (Play Cymru) 
crescesse e até formasse coalizão 
com o Labour em administrações 
passadas. Mas recentemente esse 
partido tem perdido força.

Nas eleições legislativas de 2011, 
pela primeira vez o Play Cymru con-
seguiu menos assentos que o Torie. 
Mais uma vez, para conseguir apoio, 
o partido lançou a questão da inde-
pendência. Enquanto que o partido 
tem o apoio de 20% do eleitorado, 
a questão da independência tem 
apoio de metade dessa porcentagem. 
Como resultado, alguns líderes do 
partido, de forma ultra oportunista, 
qualificaram a questão como “irre-
levante”. Eles dizem, na prática: “se 
você não gosta dos meus princípios, 
posso mudá-los”.

O Play Cymru esta hoje em con-
flito com sua identidade e deu um 
Lee giro á esquerda, com a eleição 
de Lianne Wood para a liderança 
do partido. Com um governo tra-
balhista em Cardiff se apresentan-
do como defensor dos interesses 
nacionais contra a ação da coali-
zão conservadora em Londres, o 
Plaid Cymru percebe que é difícil 
se posicionar, que a ideia de inde-
pendência tem muito pouco apelo. 
Rhodri Glyn Thomas, um membro 
do parlamento, disse o seguinte:

“A economia esta em crise, o 
desemprego cresce mês após mês 
e alguém que falar de um concei-
to (independência) que ninguém 
entende bem o que significa. Infe-
lizmente, porque na Escócia eles 
farão um plebiscito sobre o assun-
to, alguns acham que deveríamos 
fazer o mesmo aqui. Eu sugiro que 
elas vão à Escócia.”

Por isso é que Lianne Wood quer 
se concentrar nos assuntos econômi-
cos, tais como a queda dos salários, 
desemprego e estresse no trabalho. 
Essa é a única direção que eles po-
dem tomar se quiserem desafiar a 
hegemonia dos trabalhistas galeses. 
Contudo, com a polarização de clas-
ses cada vez mais clara, o próprio La-
bour será forçado a assumir posições 
mais radicais para manter o apoio de 
sua base e assim, os nacionalistas à 
margem das massas trabalhadoras.

A posição marxista sobre o as-
sunto nada tem a ver com a dos 
partidos nacionalistas ou sindica-
listas. Nossa visão é baseada nos 
interesses do povo escocês e prin-
cipalmente, da classe trabalhadora 
escocesa e da Grã Bretanha como 
um todo. A Escócia é uma nação e 
seu povo tem direito a autodetermi-
nação. Contudo, a questão nacio-
nal, quando não abordada da forma 
correta, pode terminar em desastre. 
Em todos os casos, devemos nos 
perguntar: isso ajuda ou atrapalha 
a luta pelo socialismo? Ajuda a 
classe trabalhadora ou apenas cria 
divisões em seu interior? A respos-
ta para essas duas perguntas deter-
minará nossa postura, e nada mais.

Referendo

Como marxistas, devemos 
apoiar o referendo na Escócia sobre 
a independência nacional como um 
direito democrático. O PNE con-
quistou maioria no parlamento es-
cocês, e o plebiscito é sua política. 
Salmond disse que o referendo será 
no outono de 2014, no 700º ani-
versário da batalha Bannockburn, 
quando Robert, o Bruce derrotou os 
ingleses, ou mais importante, quan-
do a Escócia vai sediar os jogos da 
Comunidade Britânica e a Copa Ry-
der. Eles estão se esforçando para 
adiar essa votação para o mais lon-
ge possível, mas isso pode ser con-
traproducente se por acaso o mundo 

sofrer outro abalo financeiro.
Contudo, nós continuamos fir-

memente opostos ao nacionalismo 
pequeno burguês que procura di-
vidir a classe trabalhadora e suas 
instituições. Continuaremos a de-
fender maior autonomia na Grã 
Bretanha, mas permaneceremos 
contrários à separação. Ao invés 
disso, apoiaremos a luta pelo so-
cialismo no Reino Unido e interna-
cionalmente e a união vital da clas-
se trabalhadora nas ilhas britânicas 
para atingir esse fim.

O povo escocês tem direito a 
um referendo democrático sobre a 
independência sem qualquer inter-
ferência do governo de Westmins-
ter. Marxistas defendem o direito 
de autodeterminação dos povos, 
inclusive à separação, caso esses 
povos assim desejem. Nós apoia-
mos suas aspirações nacionais por 
um governo próprio. Se a questão 
econômica for determinante para 
deixar ou permanecer no Reino 
Unido, argumentaremos contra.

É claro que não apoiamos o sta-
tus quo, uma vez que não oferece 
qualquer solução real para os proble-
mas da classe trabalhadora escocesa. 
Ainda assim nós enfatizaremos que 
uma independência sob uma base 
capitalista não resolveria os proble-
mas dos trabalhadores. Nós preci-
samos nos diferenciar dos Tories e 
liberais que simplesmente defendem 
a União. Por outro lado, devemos 
sempre manter firmes as bandeiras 
por uma Grã Bretanha socialista e 
pelo socialismo internacionalista.

A questão do referendo escocês 
tem certo paralelo com o referendo 
do Mercado Comum de 1975, em 
relação à posição que tomamos. 
Então nós nos opusemos á entrada 
do Reino Unido no bloco e coloca-
mos uma palavra de ordem alter-
nativa: “Estados Unidos Socialis-
tas da Europa”. Isso nos permitiu 
manter distancia dos conservado-
res e dos reformistas (inclusive 

A questão nacional na Escócia
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stalinistas) que se opunham ao 
Mercado Comum por razões pura-
mente nacionalistas.

É importante que façamos uma 
distinção clara entre nossa análise 
e a dos liberais, conservadores, tra-
balhistas e outros que só vão apoiar 
“devolução máxima” de autonomia 
na cédula de voto. Precisamos ex-
plicar que apoiamos essa iniciativa 
como parte da luta socialista, ligan-
do-a com um governo trabalhista 
socialista que use seu poder para 
implementar medidas socialistas, 
coordenar nacionalizações, etc. 
Também devemos esclarecer que 
vemos isso como parte da luta de 
classes e uma ferramenta que pode 
ser utilizada para conscientizar e 
mobilizar os trabalhadores no resto 
da Grã Bretanha e do mundo.

Naturalmente alguns sectários 
sairiam em defesa da independên-
cia da Escócia, argumentando que 
seria “um golpe contra o estado bri-
tânico”. Essas pessoas não possuem 
qualquer perspectiva ou princípios 
validos e nada têm a ver com o mar-
xismo. Eles representam uma adap-
tação oportunista do nacionalismo 
pequeno burguês. A perspectiva de 
uma revolução socialista vitoriosa 
na Escócia ou no País de Gales passa 
obrigatoriamente pela derrubada do 
capitalismo britânico em seu conjun-
to. A ideia de “socialismo em um só 
país” foi uma utopia reacionária da 
URSS. O que alguém pode dizer so-
bre uma “Escócia socialista” ou um 
“País de Gales socialista”?

Nós consideramos o desen-
volvimento dos sindicatos e orga-
nizações políticas em toda a Grã 
Bretanha como um enorme avanço 
histórico. Portanto, rechaçaremos 
sempre qualquer tentativa de fazer 
retroceder o relógio da história e 
dividir o movimento operário em 
fronteiras nacionais. A ideia de que 
as ações revolucionárias da classe 
trabalhadora de Glasgow estarão di-
vorciadas das dos trabalhadores de 

Newcastle, Manchester, Liverpool 
e Cardiff é ridícula. Colocar a revo-
lução socialista em termos naciona-
listas é completamente reacionário 
e indica uma mentalidade provin-
ciana infantil. Como internaciona-
listas, devemos colocar a questão da 
revolução britânica no contexto da 
revolução europeia e mundial.

Unidade da classe

Historicamente, a classe traba-
lhadora britânica é uma só classe. 
Trabalhadores ingleses, escoceses 
e galeses compartilham uma histo-
ria de lutas de mais de dois séculos. 
Manter essa unidade é fundamen-
tal para derrotar a classe dominan-
te britânica, que luta para manter 
seu domínio. Para combater os ca-
pitalistas britânicos é necessária a 
unidade de todos os trabalhadores 
a nível britânico em uma luta co-
mum contra um inimigo comum.

Para triunfar em sua luta para der-
rotar o capitalismo e construir uma 
nova sociedade, os trabalhadores es-
coceses devem juntar forças com os 
milhões de operários ingleses e gale-
ses. Qualquer ruptura nessa unidade 
significaria um grande golpe na luta 
pelo socialismo. A luta de classes na 
Grã Bretanha já se expande a um ní-

vel nacional. A unidade instintiva já 
foi demonstrada pelo movimento es-
tudantil, que fez protestos de massas 
contra medidas que só seriam aplica-
das, naquele momento, na Inglaterra 
e no País de Gales. Mais tarde, mais 
provas dessa unidade seriam dadas 
na disputa pelo governo local.

Com base na crise e nas medi-
das de austeridade que irá aplicar, 
o PNE verá seu apoio diminuir 
cada vez mais. A ideia de um “arco 
de prosperidade” no norte da Eu-
ropa se provou totalmente falsa. 
Suas tentativas de impor medidas 
que agradem os investidores os co-
locarão em conflito com a classe 
trabalhadora. Os eventos sombrios 
que se aproximam servirão para al-
terar a consciência das massas na 
Escócia e em outros lugares.

O desenvolvimento das lutas 
operárias na Inglaterra, Escócia e 
País de Gales, como vimos na mag-
nífica greve de 30 de Novembro, 
tenderá a unificar ainda mais os 
trabalhadores e, consequentemen-
te, diluir a influencia nacionalista 
e liquidar os partidos que a susten-
tam. Somente a retomada das tradi-
cionais organizações de massa da 
classe trabalhadora com genuínas 
políticas socialistas e o desenvolvi-
mento de uma esquerda dentro de 
suas fileiras poderá se apresentar 
como alternativa aos setores que 
têm referencia nos nacionalistas.

A principal tarefa do proleta-
riado escocês é se juntar com seus 
companheiros ingleses e galeses no 
combate às medidas do governo de 
coalizão. É a luta por políticas so-
cialistas que é a verdadeira resposta 
à crise capitalista. A luta por uma 
Grã Bretanha socialista incluirá a 
autodeterminação da Escócia e País 
de Gales como parte dos Estados 
Unidos Socialistas da Europa e de 
uma Federação Mundial de Estados 
Socialistas. Essa é a única saída

Traduzido por Arthur Penna
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Hobsbawm foi um marxista?

A notícia da morte de Eric 
Hobsbawm em 1º de ou-
tubro foi marcada por uma 

explosão sem precedentes de lison-
jas e adulação na mídia burguesa.

Durante as últimas semanas, o 
dilúvio de obituários obsequiosos 
ultrapassou todos os limites. Ele 
foi descrito de diversas maneiras 
como “o intelectual e historiador 
britânico de tradição marxista mais 
amplamente lido, influente e res-
peitado”; “o historiador marxista 
britânico mais diferenciado”, e 
mesmo “um dos historiadores mais 
importantes do século XX”.

As pessoas que se alinham à 
esquerda e que foram tomados por 
este coro ensurdecedor deveriam 
pensar cuidadosamente nas pala-
vras atribuídas ao marxista alemão 
August Bebel: “O que o velho Be-
bel fez de errado para que eles me 
louvem?”. Deveriam questionar o 
seguinte: por que razão o establish-
ment faz tanto alarde sobre um his-
toriador marxista morto?

Muito antes de seu falecimento 
este historiador britânico era o que-
ridinho da burguesia. Já em 2002, 
Hobsbawm foi descrito pela revis-
ta Tory de direita ‘The Spectator’ 
como “provavelmente nosso maior 
historiador vivo – não somente da 
Grã-Bretanha, mas do mundo”. 
Giorgio Napolitano, atual presiden-
te italiano e antigo líder do Partido 
Comunista, enviou suas saudações 
na comemoração dos 95 anos de 
Hobsbawm, juntamente com o ex-
-presidente brasileiro Lula.

Sob nenhuma hipótese a bur-
guesia escreveria em termos tão 
elogiosos sobre alguém que re-
almente defendesse as ideias do 
marxismo. Basta chamar a aten-
ção para a campanha de rancoro-
sas e vingativas ofensas que os 

mais respeitáveis “acadêmicos” 
burgueses têm despejado sobre as 
cabeças de Lênin e Trotsky mui-
to depois de suas mortes para se 
perceber isto.

A explicação deste paradoxo é 
fácil de encontrar. O fato é que Eric 
Hobsbawm deixou de ser marxista 
há muitos anos, se é que algum dia 
o foi. Há muito que ele abandonara 
toda pretensão de defender o socia-
lismo e que aceitara o capitalismo 
com um fato consumado da vida 
que até se poderia lamentar, mas 
nunca esperar substituir.

O establishment nunca adularia 
um verdadeiro marxista, mas está 
sempre disposto, de seu ponto de 
vista, a promover a imagem de um 
homem que há muito se tornou 
“respeitável”. Para a classe domi-
nante, pessoas como Hobsbawm 
sempre são úteis como “marxistas 
mansos”, para quem as palavras 
socialismo e revolução não ultra-
passam os limites de um escritório 
de trabalho com poltronas confor-
táveis e piso acarpetado.   

Essas pessoas são úteis precisa-
mente porque não ameaçam nada 
e ninguém. As únicas pessoas que 
elas podem assustar são aquelas 
velhas damas e cavalheiros que 
leem o Daily Mail e que vigiam 
ansiosamente, todas as noites antes 
de se recolherem, se não há comu-
nistas sob suas camas.

A classe dominante, que não 
é tão impressionável e tem olfa-
to apurado em tais assuntos, ins-
tantaneamente reconheceu neste 
ex-comunista um aliado valioso 
na luta contra o marxismo e o co-
munismo. Já é tempo de despo-
jarmos de seu halo este particular 
santo e fazer a pergunta que cabe: 
quem foi Eric Hobsbawm e que 
representava? 

Anos iniciais

Eric Hobsbawm nasceu em 
1917 na cidade egípcia de Ale-
xandria. Seus pais eram judeus 
de classe média. Seu pai era um 
negociante britânico chamado Le-
opold Obstbaum. O nome Hobs-
bawm parece ter sido resultado de 
um erro do escritório de Registro 
Civil. Seu pai morreu quando ele 
tinha 12 anos e sua mãe morreu 
dois anos depois.

Depois de ter ficado órfão, Eric 
viveu por um tempo com um tio 
em Berlin. Eram tempos tempes-
tuosos. O colapso de Wall Street 
de 1929 introduziu solenemente 
a Depressão na Europa central, 
com desemprego em massa e in-
tensificação da luta de classes. Na 
Alemanha, este foi o tempestuoso 
período que precedeu a subida de 
Hitler ao poder.

Em sua autobiografia, publica-
da quando tinha 85 anos de idade, 
Eric Hobsbawm escreveu: “Faço 
parte da geração para quem a Re-
volução de Outubro representou a 
esperança do mundo”. Em 1931, 
com a idade de 14 anos, ele se jun-
tou ao Partido Comunista, ou, para 
sermos mais precisos, à sua organi-
zação estudantil, o Sozialistischer 
Schülerbund (Associação de Alu-
nos Socialistas).

Naquela época, era compreensí-
vel que muitos judeus, ameaçados 
pelo fascismo e antissemitismo, 
fossem solidários ao comunismo e 
à União Soviética. O fato de ele ter 
buscado na Revolução Russa uma 
saída é um de seus créditos. Mas o 
que o jovem Eric pensava ser “co-
munismo” era, na realidade, uma 
caricatura burocrática e totalitária 
do comunismo. E foi a isto que ele 
se dedicou pelo resto de sua vida.  
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Os estalinistas desempenharam 
um papel desastroso na ascensão 
de Hitler. O movimento dos traba-
lhadores alemães era o mais forte 
do mundo, mas no momento da 
verdade, Hitler se gabou de que 
tinha chegado ao poder “sem que-
brar uma vidraça”. A razão disto 
foi porque a classe trabalhadora 
permaneceu paralisada devido à 
criminosa divisão entre os traba-
lhadores socialdemocratas e co-
munistas. O resultado foi a mais 
catastrófica derrota da classe traba-
lhadora alemã. 

Trotsky explicou sem descan-
so que a frente única era a única 
forma de esmagar Hitler e  pre-
parar o caminho para a vitória 
da classe trabalhadora. Mas os 
estalinistas rejeitaram a proposta 
e dedicaram a maior parte de sua 
energia para lutar contra os so-
cialdemocratas, considerando-os 
o “principal inimigo”.

Os líderes do Partido Comu-
nista Alemão incitaram os traba-
lhadores comunistas a espancar os 
trabalhadores socialistas e a dissol-
ver violentamente seus comícios, 
indo mesmo ao extremo de incitar 
os colegiais a atacar os filhos de 
socialdemocratas (Beat the little 
Zoergiebels in the schools and the 
playgrounds).

Como resultado direto dessa 
política criminosa, em 1933 os na-
zistas chegaram ao poder. Mas o 
jovem Eric teria uma atitude acríti-
ca ao estalinismo, que ele equivo-
cadamente via como a continuação 
das tradições da Revolução de Ou-
tubro. Numa altura em que a Euro-
pa e os EUA estavam esmagados 
pelo desemprego em massa, o pri-
meiro Plano Quinquenal estava re-
gistrando êxitos impressionantes.

Devido a sua juventude, Ho-
bsbawm provavelmente nunca 
teria ouvido falar de Trotsky. Di-
ficilmente poderia estar conscien-
te das políticas desastrosas do PC 

alemão, e ainda menos consciente 
do papel criminoso que Stalin e a 
burocracia moscovita desempe-
nharam na catástrofe alemã.

Hobsbawm como historiador

Pouco depois de Hitler ter che-
gado ao poder, Eric deixou Berlin 
para a segurança de Londres. Em 
1935 ele ganhou uma bolsa de es-
tudos em Cambridge, onde o Par-
tido Comunista tinha muitos sim-
patizantes. Foi por esses anos que 
a famosa espionagem de Philby, 
Burgess e MacLean foi recrutada 
por Moscou. No King’s College 
Eric se envolveu nas atividades 
do ramo universitário do Partido 
Comunista.

O Partido Comunista britânico 
tinha em suas fileiras muitos inte-
lectuais talentosos: gente como os 
historiadores Christopher Hill, Ge-
orge Thomson e E. P. Thompson, 
o clássico Benjamin Farrington, 
o artista Anthony Blunt, o poeta 
Christopher Caudwell, o famoso 
biólogo J. B. S. Haldane e muitos 
outros. Eles foram atraídos pelos 
ideais de Outubro e pelos impres-
sionantes avanços econômicos e 
culturais da União Soviética.

Tendo obtido o doutoramen-
to em Cambridge, Hobsbawm foi 
nomeado professor de história no 
Birkbeck College, Londres, em 
1947. Ele teve a sorte de assegurar 
este posto pouco antes que a Cri-
se de Berlin de 1948 produzisse a 
intensificação da Guerra Fria. Pu-
blicou seu primeiro livro em 1948. 
Seu primeiro grande trabalho, Re-
beldes Primitivos, em 1959, sobre 
os bandidos da Europa meridional, 
foi publicado sob o pseudônimo de 
Francis Newton.

No total, Hobsbawm escreveu 
mais de trinta livros e é isto que 
o fez ganhar sua reputação e alto 
prestígio na Esquerda. Esta repu-
tação não é totalmente imerecida. 

Aqui estava um homem que es-
creveu história, não em termos de 
reis, rainhas e estadistas, mas a 
partir das forças econômicas e so-
ciais que, em última instância, são 
as forças motrizes da história. Isto 
lhe deve ser creditado e também 
explica seu alto prestígio interna-
cional nos círculos de esquerda.

Contudo, deve-se dizer que 
seus livros são de qualidade e in-
teresse desiguais. Em seus últimos 
trabalhos vemos acentuado de-
clínio. Mesmo em seus melhores 
trabalhos há defeitos. Da mesma 
forma que muitos historiadores 
estalinistas, sua versão da história 
tende a exagerar o fator econômi-
co e a apresenta-lo como um fator 
causal direto do processo histórico 
– algo que Marx e Engels repetida-
mente advertiram contra.

Ao invés de marxista, Hobsba-
wm foi um produto da escola in-
glesa do empirismo, com todos os 
seus lados fortes e fracos. A escola 
do empirismo se caracteriza pelo 
uso extensivo de dados e números. 
Esta é a sua força. É provável que 
a riqueza de dados e números em 
seus livros seja amplamente res-
ponsável por seu êxito nos países 
latinos, onde não havia a mesma 
rigorosa tradição de apresentar da-
dos e números em trabalhos acadê-
micos. Não foi por acaso que Marx 
caracterizou a Grã-Bretanha como 
“o país da estatística”.

Para citar apenas um exemplo. 
Hobsbawm proporcionou apoio 
estatístico à concepção de Marx de 
que a revolução industrial se reali-
zou a custa dos padrões de vida da 
classe trabalhadora; uma concep-
ção que contrariava a linha predo-
minante dos acadêmicos burgueses 
que alegavam que a industrializa-
ção aumentou os padrões de vida. 
Neste ponto pode-se dizer que sua 
obra foi influenciada pelo marxis-
mo, trazendo uma contribuição 
útil, pelo menos no período inicial.
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Mas as fraquezas, até mesmo de 
seus melhores trabalhos, são também 
totalmente típicas da escola britânica 
de história e da tradição intelectual 
britânica. Esta carece da amplitude e 
dinamismo que vêm de um conheci-
mento mais profundo da dialética. O 
mesmo método, mecânico e não dia-
lético, era uma característica comum 
de muitos dos velhos historiadores 
estalinistas, dando a impressão de 
um processo gradual e ininterrupto 
totalmente desprovido de qualquer 
espírito revolucionário. Aqui os fa-
tores econômicos são enfatizados, 
enquanto a luta de classes é apre-
sentada de forma acadêmica, 
como se fosse vista de fora, e não 
por um participante, mas por um 
observador passivo, o que Hobs-
bawm era e permaneceu sendo 
durante toda sua vida.

Pelo menos em seus traba-
lhos iniciais ele era um obser-
vador que estava do lado dos re-
volucionários. Em seus últimos 
trabalhos, entretanto, ele foi o 
provedor da mais perniciosa es-
pécie de ceticismo. Este antigo 
estalinista terminou sua vida 
como um respeitável membro 
do Establishment que é explici-
tamente hostil à revolução em 
todas as suas manifestações.

Um processo de 
degeneração

Hobsbawm começou sua car-
reira trabalhando sobre o século 
XIX. Suas obras mais conhecidas 
são as que tratam daquele período, 
tais como ‘A Era das Revoluções’ 
(1962), ‘A Era do Capital’ (1975) e 
‘Homens Fatigados’. Estes se tor-
naram os livros-texto para todos 
os leitores de esquerda de história. 
Foram eles que estabeleceram sua 
reputação e se ele tivesse deixado 
de escrever depois disto, sua repu-
tação teria sido, pelo menos par-
cialmente, merecida.

Estes livros iniciais fornecem 
uma introdução razoável ao desen-
volvimento do capitalismo nos sé-
culos XVIII e XIX. Eles certamen-
te serviram como uma introdução 
à compreensão materialista do de-
senvolvimento do capitalismo do 
século XIX para várias gerações 
de estudantes de história e, a par-
tir disto, pode-se recomendá-los. 
Mas, posteriormente, sua obra co-
meçou a claudicar.

Uma década mais tarde, quan-
do ‘A Era do Império’ (1987) foi 
publicada, estávamos no período 

Thatcher. Embora ocasionalmente 
apregoe as ideias de Lênin, este li-
vro se caracteriza pelo ceticismo, 
pessimismo e cinismo. Em outras 
palavras, é uma apurada expressão 
de uma pessoa que se encontra em 
processo de romper com o socia-
lismo, mas que ainda não deseja 
admitir isto.

Seus escritos posteriores não 
têm nenhum valor, seja como tra-
balho de história, de política ou 
mesmo literatura. Em particular, 
seu livro ‘A Era dos Extremos’ 

(1994), que se propõe cobrir as oito 
décadas desde a Primeira Guerra 
Mundial ao colapso da URSS, que 
naturalmente foi muito bem-vinda 
na imprensa burguesa, é totalmen-
te inútil. É pessimamente escrito e 
carece completamente de uma aná-
lise séria de qualquer um dos gran-
des temas que aborda.

O que é notável sobre ‘A Era 
dos Extremos’ não é apenas aquilo 
que é dito, mas o que não é dito. É, 
na verdade, uma coleção de anedo-
tas embelezada com julgamentos 
superficiais do tipo mais filisteu. 

Resumindo: pertence a uma es-
pécie de bisbilhotice histórica 
que o próprio Hobsbawm em 
sua juventude desprezava.

O próprio título é suficiente 
para se entender o seu signifi-
cado essencial, que é uma visão 
filisteia de que todos os “ex-
tremos” são maus. Vamos ver 
mais tarde onde desembarcou a 
visão de Hobsbawm no final de 
sua vida. No momento, vamos 
nos limitar à crítica de Hobsba-
wm como historiador.

Por exemplo, em ‘A Era dos 
Extremos’ ele tenta explicar a 
vitória de Hitler. Mas é impos-
sível entender a razão pela qual 
o poderoso movimento dos tra-
balhadores alemães tenha fica-
do paralisado face ao nazismo 
sem que se explique o desas-
troso papel da liderança, tanto 

da Socialdemocracia e, acima de 
tudo, dos estalinistas, que delibera-
damente dividiram a classe traba-
lhadora. Sobre este tema, contudo, 
o Professor Vermelho escorrega 
com muito cuidado:

“O fortalecimento da direita 
radical foi reforçado, pelo menos 
durante o pior período da Depres-
são, pela derrota espetacular da 
esquerda revolucionária. Longe de 
se iniciar outra rodada de revolu-
ção social, como esperava a Inter-
nacional Comunista, a Depressão 
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reduziu o movimento comunista 
internacional fora da URSS a um 
estado de debilidade sem prece-
dentes. Isto certamente se deveu a 
algumas medidas políticas suicidas 
da Comintern, que não somente 
subestimou grosseiramente o peri-
go do Nacional Socialismo, como 
também prosseguiu a política de 
isolamento sectário que parece 
inacreditável em termos retrospec-
tivos, ao decidir que seu principal 
inimigo era o organizado movi-
mento de massas da socialdemo-
cracia e dos partidos trabalhistas 
(descritos como ‘social fascistas’)” 
(Eric Hobsbawm, A Era dos Ex-
tremos – O curto século XX 1914-
1991, pp. 104-5).

Com estas poucas linhas, que 
mais parece uma nota de pé de 
página ou um adendo, Hobsba-
wm procura descartar o papel 
do Partido Comunista na entrega 
da vitória aos nazistas. Não foi a 
Depressão que “reduziu o movi-
mento comunista internacional 
fora da URSS a um estado de de-
bilidade sem precedentes”, mas a 
criminosa linha ultraesquerdista 
da Comintern, que, por sua vez, 
era ditada por Stalin como parte 
de sua luta contra o “trotskismo” 
na Rússia.

Ele não proporciona nenhu-
ma explicação para a teoria es-
talinista do “socialfascismo” ou 
do “Terceiro Período”. Ele diz 
somente que isto “parece ina-
creditável em termos retrospec-
tivos” e que “em certa medida” 
foi responsável pela derrota dos 
trabalhadores alemães. Isto é de-
sonesto ao extremo. De fato, Ho-
bsbawm está tentando minimizar 
o papel desastroso do estalinis-
mo na Alemanha, que foi a razão 
central (e não apenas “em certa 
medida”) para a vitória de Hitler. 
Este pequeno “lapso” não é um 
caso isolado. Existem similares 
“lapsos” em cada página. Em seu 

último livro, que surgiu em 2011 
sob o modesto título de Como 
mudar o mundo, há pouco a se 
dizer de bom.

Hobsbawm e a Espanha

Em seu livro ‘A Era dos Extre-
mos’, Hobsbawm defendeu a visão 
estalinista da revolução espanhola 
e da frente popular na França, sem 
mencionar os movimentos de re-
sistência na Grécia e na Itália. Um 
caso muito claro da distorção esta-
linista de Hobsbawm da história é 
seu tratamento da Revolução Espa-
nhola dos anos 1930. Atacando o 
filme de Ken Loach Terra e Liber-
dade, ele escreve:

“Hoje é possível de se ver a 
guerra civil, a contribuição da 
Espanha ao mais trágico e bru-
tal dos séculos, o século XX, em 
seu contexto histórico. Ela não foi 
como o neoliberal François Furet 
argumentou que deveria ter sido, 
uma guerra contra a ultradireita e o 
Comintern – uma visão comparti-
lhada, de um ângulo trotskista sec-
tário, pelo poderoso filme de Ken 
Loach Terra e Liberdade (1995). A 
única escolha era entre dois lados, 
e a opinião liberal-democrática es-
magadoramente escolheu o anti-
fascismo” (Guerra de Ideias, 17 de 
fevereiro de 2007, The Guardian).

Isto é ao mesmo tempo uma dis-
torção e um completo abandono do 
marxismo. Aqui podemos deixar 
que ele mesmo se responda. Em A 
Era das Revoluções, escrito em um 
tempo em que seus escritos ainda 
conservavam uma vaga lembrança 
do marxismo, lemos o seguinte:

“Novamente, veremos refor-
mistas moderados de classe média 
mobilizando as massas contra duras 
resistências ou contrarrevoluções. 
Veremos as massas empurrando 
para além dos objetivos modera-
dos, para suas próprias revoluções 
sociais, e os moderados, por sua 

vez, se dividindo em um grupo con-
servador doravante fazendo causa 
comum com os reacionários, e um 
grupo de esquerda determinado a 
prosseguir em seus objetivos mo-
derados com a ajuda das massas, 
mesmo sob o risco de perder o con-
trole sobre elas. E assim por diante 
através de repetições e variações 
do padrão de resistência – mobili-
zação de massas – deslocamento 
para a esquerda – divisão no cam-
po dos moderados – deslocamen-
to para a direita – até que a maior 
parte da classe média passou então 
para o campo conservador, ou foi 
derrotada pela revolução social. Na 
maioria das revoluções burguesas 
subsequentes os liberais moderados 
recuaram ou se transferiram para o 
campo conservador, já em sua eta-
pa inicial. De fato, no século XIX 
encontramos cada vez mais (mais 
notavelmente na Alemanha) que se 
tornaram pouco dispostos a come-
çar uma revolução, com medo de 
suas consequências incalculáveis, 
preferindo um compromisso com 
o rei e a aristocracia” (Eric Hobs-
bawm, A Era das Revoluções 1789-
1848, pp. 84-5).

Como Hobsbawm escrevia bem 
em 1962! Como ele entendia bem 
a dinâmica interna das revoluções 
que ocorreram no passado distante! 
Mas como enquadrar esta apurada 
análise com o que escreveu mais 
tarde sobre a revolução na Espanha, 
que ele reduz a uma simples esco-
lha entre o fascismo e o apoio aos 
liberais burgueses republicanos?

Não apenas Marx, mas, sobretu-
do, Lênin explicou muitas vezes que 
depois de 1848 os liberais burgueses 
sempre desempenharam um papel 
desleal e traíram a revolução, em 
resultado do medo que sentem do 
proletariado. Eles desprezavam os 
“progressistas” pequeno-burgueses, 
e os consideravam, no melhor dos 
casos, como aliados e, no pior, como 
traidores da causa revolucionária.
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Lênin continuamente atacou 
a burguesia liberal russa por sua 
deslealdade e covardia. Ele exigiu 
o completo rompimento com eles 
como condição prévia para o êxito 
da Revolução. E, aqui, Lênin es-
tava se referindo, não à revolução 
socialista, mas à própria revolução 
democrático-burguesa.

Recordemos que as tarefas da 
revolução democrático-burguesa 
na Rússia foram realizadas, não 
através de alguma aliança com os 
liberais burgueses, mas contra eles. 
A Revolução de Outubro foi reali-
zada pelas únicas forças genuina-

mente revolucionárias na Rússia: 
os trabalhadores e os camponeses 
pobres. Não foram os bolchevi-
ques, e sim os mencheviques que 
defenderam alianças com os libe-
rais burgueses. A política dos esta-
linistas na Espanha nos anos 1930 
foi meramente uma caricatura ma-
liciosa do menchevismo.

A vitória de Franco na Espanha 
não era inevitável. Os trabalhado-
res espanhóis sem dúvida teriam 
esmagado os fascistas – como o fi-
zeram na Catalunha – e se decidido 
pela tarefa de transformar a socie-

dade, sob uma só condição – que 
os líderes dos trabalhadores tives-
sem uma política revolucionária.

A condição prévia para a vitória 
na Espanha era que a condução da 
guerra fosse retirada das mãos dos 
desleais políticos burgueses e que 
os recursos da Espanha – a terra, 
as fábricas, os bancos – fossem 
controlados pelos trabalhadores 
e camponeses. As massas teriam 
que ser armadas em defesa de suas 
conquistas sociais e a liderança da 
luta teria que estar nas mãos de re-
conhecidos e confiáveis represen-
tantes da causa dos trabalhadores.

Comparemos o que aconteceu 
na Espanha com a guerra civil russa, 
quando a Rússia soviética foi inva-
dida por 21 exércitos estrangeiros de 
intervenção. Os bolcheviques sequer 
tinham um exército. Mas não deixa-
ram por menos e derrotaram os exér-
citos brancos e seus aliados estran-
geiros. Trotsky organizou o Exército 
Vermelho praticamente do nada.

Em determinado momento, a 
área controlada pelos bolcheviques 
não era maior que o velho estado 
moscovita. A situação parecia sem 
esperanças. Mas os bolcheviques 

combinaram a política militar com 
medidas revolucionárias e propa-
ganda internacionalista. Os trabalha-
dores e camponeses lutaram como 
tigres porque sabiam que estavam 
lutando por sua emancipação social. 
Isto e somente isto garantiu a vitória 
dos bolcheviques na Guerra Civil.

Na verdade, os ministros libe-
rais burgueses preferiam entregar 
a Espanha de mãos e pés atados 
aos fascistas a permitir que os tra-
balhadores e camponeses assumis-
sem o comando do funcionamento 
da sociedade. A falta de vontade e 
a completa incapacidade dos repu-
blicanos de combater os fascistas 
ficaram patentes desde o início. Os 
líderes republicanos recusaram ar-
mar os trabalhadores, que exigiam 
isto. Tentaram até suprimir as notí-
cias do golpe fascista.

A questão era como a vitória 
poderia ser conquistada. Trotsky a 
respondeu da seguinte forma:

“Você está certo em lutar con-
tra Franco. Devemos exterminar os 
fascistas, mas não com o objetivo 
de ter a mesma Espanha de antes 
da guerra civil, porque Franco é 
um produto dessa Espanha. Deve-
mos exterminar os fundamentos 
de Franco, os alicerces sociais de 
Franco, que é o sistema social do 
capitalismo” (Revolução Espanho-
la 1931-39, p. 255).

Stalin e a Espanha

O papel mais nefasto foi desem-
penhado pelos líderes do Partido 
“Comunista”, que recebiam ordens 
de Moscou. Os líderes do Partido 
Comunista Espanhol tornaram-se 
os mais fervorosos defensores da 
“lei e da ordem” capitalista. Sob a 
palavra de ordem “primeiro ganhar 
a guerra, depois fazer a revolução”, 
eles sistematicamente sabotaram 
todo movimento independente dos 
trabalhadores e camponeses.

O pretexto era a necessidade de 

Hobsbawm foi um marxista?



América Socialista
44

se manter a unidade com os repu-
blicanos burgueses na Frente Po-
pular. Mas, na realidade, a Frente 
Popular era uma ficção. O grosso 
da burguesia espanhola tinha ade-
rido a Franco com a eclosão da 
guerra civil. Ao se unirem com os 
republicanos os estalinistas esta-
vam se unindo, não com a burgue-
sia, mas somente com sua sombra.

A única força social que perma-
neceu para lutar contra o fascismo 
era os trabalhadores e os campo-
neses. Mas por que eles estavam 

supostamente lutando? Pela “Repú-
blica”? Mas a república capitalista 
tinha fracassado em resolver qual-
quer um dos problemas básicos dos 
trabalhadores e camponeses. Não foi 
de graça que os fascistas demagogi-
camente usaram o lema: “Que te da 
a comer la Republica?” [“O que a 
República te dá para comer?”].

Este não é o momento para se 
fornecer um relato detalhado de 
como os estalinistas ajudaram a 
burguesia a esmagar a revolução 
na Catalunha e a reconstruir o ve-
lho estado capitalista. É suficiente 
dizer que este ato contrarrevo-
lucionário, longe de fortalecer a 
República, fatalmente a afundou, 

entregando a vitória aos fascistas. 
Stalin ficou apavorado com a 

possibilidade de uma revolução 
vitoriosa dos trabalhadores na Es-
panha. O exemplo de uma demo-
cracia saudável dos trabalhadores 
na Espanha teria exercido um po-
deroso impacto sobre os trabalha-
dores russos, que estavam ficando 
crescentemente indóceis sob as 
imposições de um regime buro-
crático totalitário.

Não foi por acidente que Stalin 
lançou os famigerados processos 

de expurgo precisamente nesse mo-
mento. Tendo abandonado a política 
revolucionária de Lênin, que baseava 
a defesa da União Soviética funda-
mentalmente sobre o apoio da classe 
trabalhadora mundial e na vitória do 
socialismo em termos internacio-
nais, a burocracia russa tentou obter 
o apoio dos “bons” e “democráticos” 
estados capitalistas (Grã-Bretanha e 
França) contra Hitler. Em determina-
do momento, eles chegaram a apoiar 
o “bom” fascismo italiano contra a 
“má” variedade alemã!

A vitória de Hitler em 1933 
foi o resultado de uma política 
equivocada, mas na Espanha Sta-
lin deliberadamente estrangulou a 

revolução. Ao fazer isto, também 
garantiu a derrota da república es-
panhola e a vitória de Franco. Eis 
como Hobsbawm trata do assunto:

“O conflito entre o entusiasmo 
libertário e a organização discipli-
nada, entre a revolução social e ven-
cer uma guerra, permanece real na 
guerra civil espanhola, mesmo se 
supormos que a URSS e o Partido 
Comunista quisessem a guerra no 
final da revolução e que partes da 
economia socializadas pelos anar-
quistas (isto é, entregues ao controle 

dos trabalhadores locais) fun-
cionassem suficientemente bem. 
Contudo, as guerras com cadeias 
de comando flexíveis não podem 
ser travadas, não podem funcio-
nar economias de guerra sob o 
modelo libertário. A guerra civil 
espanhola não poderia ter sido 
travada, e muito menos ganha, 
ao longo de linhas Orwellianas” 
(Guerra de Ideias, 17 de fevereiro 
de 2007, The Guardian).

Isto é casuísmo da espécie 
mais barata. Hobsbawm justa-
põe duas coisas como se fossem 
incompatíveis mutuamente: ou 
realizar a revolução ou vencer 
a guerra civil. Mas a verdade 
é que no final nem uma coisa 
nem outra aconteceu. Ao des-

truir a revolução, os estalinistas e 
seus aliados burgueses na Frente 
Popular também enterravam o mo-
ral dos trabalhadores e camponeses 
espanhóis e, dessa forma, prepara-
ram o terreno para a vitória militar 
dos fascistas.

“O governo da vitória”

O principal ponto de apoio da 
contrarrevolução na Catalunha 
foi fornecido pelo Partido “Co-
munista”. A maquinaria do velho 
Estado capitalista na Catalunha 
tinha sido destruída pelos traba-
lhadores em julho de 1936. Então, 
os estalinistas do PSUC ajudaram 
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a burguesia nacionalista catalã 
a reconstruir sua base de poder. 
Para tornar isto possível, os traba-
lhadores anarquistas e partidários 
do POUM tinham que ser esma-
gados. Os estalinistas assumiram 
a principal responsabilidade por 
esta tarefa de carrascos.

Sobre o papel dos estalinistas 
na Espanha, Hobsbawm escreve 
simplesmente que “seus prós e 
contras continuam a ser discuti-
dos na literatura política e histó-
rica”. Mas os crimes da GPU na 
Espanha foram conhecidos e do-
cumentados em seu momento por 
George Orwell como testemunha 
ocular em seu relato Homenagem 
à Catalunha. Este fato explica a 
atitude acrimoniosa (ácida) de 
Hobsbawm em relação à Orwell, 
a quem se refere de forma depre-
ciativa como “um inglês da clas-
se alta chamado de Eric Blair”. A 
Guerra Civil Espanhola expôs a 
determinação de Stalin de liquidar 
toda tendência de esquerda que 
não estivesse sob o seu controle. 
O que tem o Professor Vermelho a 
dizer sobre isso?

“Em resumo, o que foi e conti-
nua sendo a questão nestes debates 
é que os mesmos dividem Marx e 
Bakunin. As polêmicas sobre a dis-
sidência marxista do POUM são ir-
relevantes e bastante insignifican-
tes aqui, dado o pequeno tamanho 
do partido e seu papel marginal 
na guerra civil. Elas pertencem 
à história das lutas ideológicas 
dentro do movimento comunista 
internacional ou, se se prefere, à 
guerra implacável de Stalin contra 
o trotskismo, com a qual os seus 
agentes (erradamente) se identi-
ficaram” (Guerra de ideias, 17 de 
fevereiro de 2007).

Hobsbawm deseja lançar um véu 
discreto sobre as atividades dos es-
talinistas na Espanha e em particu-
lar sobre sua liquidação do POUM, 
um partido de esquerda cujo líder 

Andreu Nin tinha sido antes alia-
do de Trotsky. Nin foi raptado pela 
GPU de Stalin, brutalmente tortura-
do e assassinado. O mesmo destino 
esperava muitos outros Poumistas, 
anarquistas e outros que não esta-
vam dispostos a seguir cegamente o 
ditado de Moscou.

A derrota do proletariado de 
Barcelona lançou uma orgia de 
contrarrevolução. Os estalinis-
tas começaram a capturar anar-
quistas e Poumistas e a desarmar 
os trabalhadores. Os coletivos e 
comitês dos trabalhadores foram 
destruídos. O POUM foi coloca-
do na ilegalidade, sob o menti-
roso pretexto de que tinha cons-
pirado com Franco. Nin e outros 
líderes foram brutalmente tortu-
rados e assassinados pelos agen-
tes de Stalin na Espanha.

Largo Caballero, o líder da es-
querda socialista, que tentou en-
frentar os estalinistas, foi substitu-
ído pelo socialista de direita, Juan 
Negrin, descrito por Hugh Thomas 
como “um homem da grande bur-
guesia, um defensor da proprieda-
de privada, e mesmo do capitalis-
mo” (The Spanish Civil War, p. 
667). Os estalinistas descreveram 
o governo de Negrin como “o go-
verno da vitória”. Na realidade, era 
o governo da derrota.

Os estalinistas ajudaram a re-
construir o estado capitalista e 
entregaram o exército ao controle 
da velha casta de oficiais. Tendo-
-os usado para realizar o trabalho 
sujo, a velha casta de oficiais ago-
ra tratou de chutar os “comunis-
tas” para um lado e de realizar um 
golpe de estado na retaguarda. Os 
generais Casado e Miaja (ainda 
com a carteirinha de comunista 
no bolso) conspiraram com Ne-
grin para ilegalizar o Partido “Co-
munista” e tentaram chegar a um 
acordo com Franco. 

Casado se ofereceu para pren-
der e entregar a Franco muitos 

dos líderes do PC e outros líderes 
dos trabalhadores. La Pasionaria e 
outros líderes estalinistas tiveram 
que fugir para a França, deixando 
os militantes de base do PC ao seu 
destino. Tudo isto passou em silên-
cio para Hobsbawm.

As políticas de colaboração de 
classe que Hobsbawm apresenta 
como o único caminho para asse-
gurar a vitória sobre o fascismo, 
de fato prepararam o caminho para 
uma derrota acachapante. Os fas-
cistas se vingaram terrivelmente 
dos trabalhadores. Mais de um mi-
lhão de pessoas foram mortas du-
rante a própria guerra civil. Mais 
alguns milhares foram assassina-
das na esteira da derrota. A classe 
trabalhadora espanhola pagou um 
preço pavoroso pelas políticas fal-
sas, pela covardia e aberta traição 
de seus líderes, particularmente do 
Partido Comunista. Isto é o que 
Hobsbawm tentou justificar até o 
final de sua vida.

Em “Era dos Extremos’, ele 
defende as ações da burocracia es-
talinista. Escreve que a aliança de 
Stalin, Churchill e Roosevelt “teria 
sido impossível sem certo afrouxa-
mento das hostilidades e das sus-
peitas mútuas entre os campeões e 
os adversários da revolução de Ou-
tubro”. Dessa forma, a Revolução 
Espanhola teve que ser sacrificada 
no altar da “aliança antifascista”. 
De acordo com esta perversa ló-
gica estalinista a derrota da Revo-
lução Espanhola foi o preço que 
valeu a pena pagar para consolidar 
a aliança entre a URSS e as “demo-
cracias” europeias, abrindo assim 
o caminho para uma “democracia 
de novo tipo”.

“A Guerra Civil Espanhola 
tornou isto [o afrouxamento das 
hostilidades entre a URSS e as 
‘democracias’ ocidentais] muito 
mais fácil. Mesmo os governos 
antirrevolucionários não poderiam 
esquecer que o governo espanhol, 
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sob um presidente e um primeiro-
-ministro liberais, tinha completa 
legitimidade constitucional e mo-
ral quando apelou por ajuda contra 
seus generais insurgentes. Mesmo 
os governantes democráticos que o 
traíram, por temerem por suas pró-
prias peles, tiveram uma má cons-
ciência (!). Tanto o governo espa-
nhol e, mais ainda, os comunistas, 
que tinham crescente influência 
em seus assuntos, insistiram que a 
revolução social não era o seu ob-
jetivo, e, de fato, visivelmente, fi-
zeram o que puderam para contro-
lar e reverter isto, para horror dos 
revolucionários entusiastas. Revo-
lução, ambos insistiam, não era a 
questão; a questão era a defesa da 
democracia”.

Isto é falso do princípio ao fim. 
A derrota da classe trabalhadora es-
panhola na verdade removeu a úl-
tima barreira que ainda permanecia 
para impedir a II Guerra Mundial. 
A suposta aliança das democra-
cias ocidentais com a URSS sem-
pre foi uma ficção. Na verdade, a 
Grã-Bretanha em particular estava 
todo o tempo encorajando Hitler 
em sua agressiva política externa 
na esperança de que ele atacasse a 
União Soviética.

Era este o verdadeiro significa-
do da política de “apaziguamento” 
de Chamberlain. Somente na 11a 
hora, quando perceberam que Hi-
tler iria atacar a França, fez com 
que esses gentlemen em Londres 
mudassem de posição. A ideia de 
que Chamberlain e Churchill ti-
nham a consciência culpada por-
que facilitaram a vitória de Franco 
é simplesmente ridícula. Seus cál-
culos nunca se basearam em con-
siderações sentimentais ou morais, 
mas unicamente no interesse do 
imperialismo britânico.

Mesmo quando Hitler atacou 
a União Soviética em 1941, um 
significativo setor da classe do-
minante britânica tinha a ideia de 

deixar a Alemanha e a Rússia se 
exaurirem entre si e logo intervir 
para esmagar tanto um quanto o 
outro. Esta é a verdadeira razão 
porque Churchill, supostamente 
aliado da URSS, continuamen-
te evitasse a abertura da segunda 
frente na França. A única razão 
para ele finalmente concordar com 
a invasão da França em 1944 foi 
o espetacular avanço do Exército 
Vermelho, que ameaçava alcançar 
o Canal da Mancha. 

O Apóstolo do Blairismo

Enquanto os anos 1960 se tor-
navam os anos 1970, Hobsbawm 
deixou de defender a economia na-
cionalizada planificada e passou a 
fazer parte da tendência eurocomu-
nista dentro do Partido Comunista. 
Ali, proporcionou as justificações 
teóricas não somente para a disso-
lução do Partido Comunista, como 
também para uma virada à direita 
do Partido Trabalhista na Grã-Bre-
tanha, algo que lhe valeu o apelido 
de “marxista favorito de Kinnock”.

O rompimento de Hobsbawm 
com o estalinismo

Em 1956, Kruchev expôs os 
crimes do estalinismo no 20o Con-
gresso do PCUS. Isto caiu como 
uma bomba sobre as cabeças dos 
que, como Hobsbawm, tinham ser-
vilmente defendido o estalinismo 
durante anos.

Embora tivesse rompido com 
o estalinismo, Hobsbawm persis-
tiu justificando seu passado estali-
nista, cobrindo suas pegadas até o 
fim. Em um de seus últimos livros, 
ironicamente intitulado Como mu-
dar o mundo, é isto o que escreve 
sobre os famosos Julgamentos de 
Expurgo de Stalin:

“É impossível entender a relu-
tância de homens e mulheres de 
esquerda de criticar, ou mesmo 

muitas vezes de admitir para si 
mesmos, o que estava acontecen-
do na URSS naqueles anos, ou dos 
críticos de esquerda do isolamen-
to da URSS, sem perceber que na 
luta contra o fascismo, o comunis-
mo e o liberalismo estavam, em 
um sentido profundo, lutando pela 
mesma causa. Para não mencionar 
o fato mais evidente de que, nas 
condições dos anos 1930, o que 
Stalin fez foi um problema russo, 
embora assustador, considerando 
que Hitler estava ameaçando por 
todos os lados” (Como mudar o 
mundo, p. 268).

Os infames Julgamentos de 
Moscou não foram nada mais que 
uma guerra civil unilateral movida 
por Stalin contra o Partido Bolche-
vique. Para consolidar seu regime 
burocrático totalitário, Stalin viu-se 
compelido a exterminar todos os 
camaradas de Lênin. Como qual-
quer outro criminoso comum, ele 
não queria nenhuma testemunha 
que pudesse testemunhar contra ele.

Estes monstruosos julgamen-
tos-espetáculo foram montados 
na base de confissões extraídas 
através de chantagens, torturas 
e surras. As acusações contra os 
arguidos eram tão manifestamen-
te falsas que muitas pessoas na 
época tinham dúvidas de sua ve-
racidade. Além disto, elas foram 
exaustivamente expostas como 
uma fraude gigantesca pela Co-
missão Dewey.

Estalinistas proeminentes britâ-
nicos como Campbell e Pritt escre-
veram um monte de livros tentando 
mostrar que os julgamentos de Mos-
cou foram completamente legais e 
justos. Seguindo as instruções de 
Moscou, o Daily Worker estampou 
uma manchete em grandes letras: 
“Fuzilem os répteis!”. Eles descre-
veram os acusados nos termos mais 
vis: ”Eles são ‘úlceras fétidas e pus-
tulentas, e nós fervorosamente eco-
amos o veredicto dos trabalhadores: 
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Fuzilem os répteis!” (Daily Worker, 
24 de agosto de 1936).

De tudo isto nosso amigo não 
tem absolutamente nada a dizer. 
Sua única preocupação não é de 
denunciar estas monstruosidades, 
que só podem se comparar às ativi-
dades assassinas da Inquisição Es-
panhola, mas apenas de justificar a 
cumplicidade de pessoas como ele 
próprio, Pritt e Campbell, que es-
tavam sempre prontos para apoiar 
cada um dos crimes de Stalin.

Hoje em dia, quando todos es-
tão bem informados dos crimes de 
Stalin, Hobsbawm não pode mais 
defendê-lo. Mas está ansioso por 
encontrar desculpas para o seu 
comportamento passado. Estava 
correto dar apoio aos Julgamen-
tos-expurgo “devido à necessida-
de de se lutar contra o fascismo”. 
Sobre o panfleto que escreveu em 
conjunto com Raymond Williams 
defendendo o Pacto Hitler-Stalin, 
mais uma vez, nada tem a dizer. 
Presumivelmente, também deve 
ter feito parte da “luta contra o 
fascismo!”.

As revelações de Kruchev ime-
diatamente provocaram fermenta-
ção revolucionária na Europa do 
Leste, que levou a protestos de 
massas na Polônia e a um levan-
tamento da classe trabalhadora na 
Hungria. Em outubro de 1956, a 
Revolução Húngara foi brutal-
mente suprimida pelos tanques 
soviéticos. Isto provocou uma sé-
rie crise nos Partidos Comunistas, 
inclusive na Grã-Bretanha, quan-
do muitas pessoas o abandonaram 
em protesto. 

Hobsbawm mais tarde alegou 
que ele denunciou a invasão russa 
da Hungria e que escreveu ao jor-
nal do PC para protestar. Isto, na 
melhor das hipóteses é apenas uma 
meia-verdade. Foi isto o que real-
mente escreveu na carta que publi-
cou em nove de novembro de 1956 
no Daily Worker:

“Todos os socialistas devem ser 
capazes de entender que uma Hun-
gria Mindszenty [Mindszenty era 
o cardeal católico em Budapeste], 
que provavelmente teria se tornado 
uma base para a contrarrevolução e 
intervenção, poderia ser um perigo 
grave e agudo para a URSS, Iugos-
lávia, Checoslováquia e Romênia, 
que têm fronteira com ela.

“Se estivéssemos na posição do 
governo soviético, teríamos inter-
ferido; se estivéssemos na posição 
do governo iugoslavo, teríamos 
aprovado a intervenção”.

Hobsbawm em seguida vai co-
brir o seu traseiro – ele descreve 
o esmagamento do povo húngaro 
como uma “necessidade trágica”:

“Ao aprovar, com o coração 
pesado, o que está acontecendo 
na Hungria agora, devemos então 
dizer também francamente que 
pensamos que a URSS deveria 
retirar suas tropas do país o mais 
rápido possível.

“Isto deve ser dito publica-
mente pelo Partido Comunista 
Britânico se o povo britânico ti-
ver qualquer confiança em nossa 
sinceridade e julgamento; e, se 
o povo não tiver esta confiança, 
como poderemos nós esperar que 
ele siga nossa liderança?

“E se o povo não segue nossa 
liderança, como podemos esperar 
ajudar a causa dos Estados socia-
listas existentes dos quais sabemos 
que o socialismo no mundo, e na 
Grã-Bretanha depende?”.

Isto não se pode apresentar 
como uma “denúncia” de nada, 
mas como uma forma covarde de 
cobrir todos os atalhos ao mesmo 
tempo. Uma atitude tão desonesta 
era uma característica absoluta de 
Hobsbawm de princípio ao fim.

“Eurocomunismo” 

Enquanto muitos membros do 
PC tivessem rasgado seus cartões 

do partido com nojo, ele continuou 
membro do Partido Comunista 
Britânico até pouco antes deste 
ser dissolvido em 1991. Em um 
artigo em World News, de 26 de 
janeiro de 1957, respondendo ao 
Secretário-Assistente do Partido 
Comunista, George Matheus, ele 
escreveu:

“Temos apresentado os fatos 
erroneamente, ou falhado em en-
frenta-los, e desafortunadamente, 
embora tenhamos iludido poucas 
outras pessoas, nós nos iludimos 
a nós mesmos. Não me refiro pri-
mariamente aos fatos revelados no 
Vigésimo Congresso e outros da 
espécie. Muitos de nós tínhamos 
fortes suspeitas sobre eles, o equi-
valente de certeza moral, durante 
anos antes do discurso de Kruchev, 
e fico surpreso que o camarada Ma-
thews não tivesse nenhuma. Havia 
razões prementes naquele momen-
to de ficar calado, e tivemos razão 
em fazê-lo. Não, os fatos onde re-
almente falhamos de enfrentar são 
aqueles sobre a Grã-Bretanha, nos-
sas tarefas e nossos erros”.

O rompimento de Hobsbawm 
com o estalinismo poderia ter sido 
um passo a frente se tivesse sig-
nificado um retorno às genuínas 
tradições de Lênin e do Partido 
Bolchevique. Mas, em vez de ir 
na direção de Lênin, Hobsbawm 
e outros defensores do suposto 
Eurocomunismo decidiram jogar 
fora o leninismo no total. O PC 
europeu que cresceu de forma 
mais independente de Moscou, 
tornou-se o mais dependente de 
sua burguesia nacional.

Foi este um desenvolvimento 
que Trotsky havia predito em seu 
panfleto de 1928, Crítica do Pro-
jeto de Programa da Internacional 
Comunista, onde ele previne que a 
adoção da “teoria” do Socialismo 
em um só País poderia acabar na 
degeneração nacional-reformista 
dos partidos na Internacional Co-
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munista. Com um atraso de alguns 
anos, foi isto exatamente o que 
aconteceu. Os PCs italiano, francês 
e espanhol afastaram-se do contro-
le de Moscou, mas ao fazer isto 
abandonaram qualquer pretensão 
de continuar seguindo as ideias de 
Marx, Engels e Lênin.

Hobsbawm se tornou na prin-
cipal estrela da facção eurocomu-
nista no PCGB que começou a se 
cristalizar depois de 1968, quando 
do PCGB criticou a invasão sovi-
ética da Checoslováquia. Mas ele 
fez isto do ponto de vista do nacio-
nalismo estreito. Ele queria que o 
Partido Britânico tivesse o controle 
de seus assuntos, livre da ingerên-
cia de Moscou. Da mesma forma, 
os líderes dos partidos italiano, 
francês e espanhol estavam exigin-
do a mesma coisa.

Na Grã-Bretanha, o jornal te-
órico do PCGB, Marxism Today, 
tornou-se o órgão da facção da 
tendência revisionista. Em setem-
bro de 1978, ele publicou o discur-
so de Hobsbawm “A Classe Tra-
balhadora Britânica, um Século 
depois de Marx” no qual ele alega 
que a classe trabalhadora estava 
perdendo inevitavelmente seu pa-
pel central na sociedade, e que os 
partidos de esquerda não mais po-
deriam se basear nesta classe. Isto 
foi precisamente em um período 
de crescente militância sindical, 
quando a Grã-Bretanha se tornou 
o cenário de greves de massas que 
causaram um choque na classe do-
minante, e militantes do Partido 
Comunista tiveram um papel de 
liderança nelas.

Hobsbawm escolheu este mo-
mento para realizar uma palestra 
no Memorial de Marx, mais tarde 
publicada como A Marcha a Frente 
da Classe Trabalhadora foi detida? 
Ele começou questionando o pa-
pel central da classe trabalhadora 
na revolução socialista. Isto se tor-
nou um apelo a todas as tendências 

pequeno-burguesas e revisionistas, 
tanto dentro quanto fora do movi-
mento dos trabalhadores. O antigo 
jornal do PCGB, The Morning Star, 
publicou um obituário em cinco de 
outubro no qual lemos o seguinte:

“Escrevendo em um momento 
em que o movimento sindical se 
encontrava no pico de sua força – e 
a esquerda influenciando altamen-
te dentro dele – Hobsbawm argu-
mentou que a classe trabalhadora 
manual se encontrava em declínio 
numérico e que o caráter de sua 
política era inerentemente econo-
micista, preso dentro dos limites 
do auto interesse nas barganhas 
salariais, e que consequentemente 
a esquerda tinha de olhar no futuro 
para alianças mais amplas e para 
os movimentos sociais.

“Esta palestra tornou-se um tex-
to icônico para aquela ala dentro 
do Partido Comunista que procura 
se orientar afastando-se da políti-
ca de classe e desafia os elementos 
fundamentais do marxismo”.

As ideias revisionistas não ca-
íram das nuvens. Depois de déca-
das de política oportunista e com a 
enorme pressão do capitalismo na 
prolongada retomada do pós-guer-
ra, o processo de degeneração na-
cionalista e reformista dos Partidos 
Comunistas estava completo. Eles 
se tornaram reformistas como qual-
quer outra organização reformista. 
Rompendo com Moscou, eles sen-
tiram-se crescentemente sob a pres-
são de sua própria classe capitalista 
e da opinião pública burguesa. Este 
era o real significado do assim cha-
mado eurocomunismo.

Hobsbawm tirou todas as con-
clusões erradas do golpe no Chile 
em 1973. Para ele, a lição não era 
que Allende tivesse fracassado em 
mobilizar e armar a classe traba-
lhadora para esmagar a contrarre-
volução, mas, pelo contrário, que 
Allende tinha ido longe demais e 
rápido demais. Ele sustentou a linha 

reformista do PC italiano, a linha do 
“compromisso histórico”, isto é, a 
linha da colaboração de classe.

Nos anos 1960 e 1970, ele es-
tabeleceu laços com a ala direi-
ta do Partido Comunista Italiano 
que defendia um rompimento 
com a União Soviética. Hobsba-
wm sempre foi admirador do Par-
tido Comunista Italiano. De todos 
os partidos, o PCI era o mais de-
generado e de direita. Ele se tor-
nou amigo próximo de Giorgio 
Napolitano, que desde os anos 
setenta era o líder da ala direita 
do PCI. Ele era o mais reformista 
dos reformistas, um homem que 
era tão confiável à burguesia ita-
liana que esta fez dele Presidente 
da República.

Em 1977, ele encenou uma 
longa entrevista com Giorgio Na-
politano, então secretário interna-
cional do Partido Italiano (PCI) e 
um dos líderes da ala eurocomu-
nista. Mais tarde ele a publicou 
na forma de um livro, O Caminho 
Italiano ao Socialismo, onde Na-
politano diz o seguinte:

“O único caminho realista aber-
to à transformação socialista na Itá-
lia e na Europa Ocidental – em con-
dições de paz – encontra-se na luta 
dentro do processo democrático”.

A política de “alianças amplas” 
é um retorno às políticas dos men-
cheviques, que foram ferozmente 
contestadas por Lênin e ressurgi-
ram através de Stalin na forma da 
frente popular, que levou a derro-
tas após derrotas. A ideia de re-
formas graduais é inseparável da 
posição da Socialdemocracia. A 
ideia de que é possível reformar o 
capitalismo gradualmente é nega-
da por toda a história dos últimos 
100 anos. O resultado deste “rea-
lismo” pode ser visto hoje: o uma 
vez todo-poderoso PCI foi comple-
tamente liquidado.

Com a queda do estalinismo 
depois de 1989, este processo de 
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degeneração ainda mais se intensi-
ficou. Na Bélgica, Grã-Bretanha e 
Noruega, os Partidos Comunistas 
virtualmente entraram em colapso, 
em consequência. Na Itália, o ou-
trora poderoso PCI se transformou 
em um partido burguês pela mão 
de seus líderes eurocomunistas. Na 
Grã-Bretanha, o antigo “teórico” do 
Partido Comunista, Eric Hobsba-
wm, capitulou completamente pe-
rante o capitalismo e se posicionou 
à direita da esquerda trabalhista.  

Hobsbawm se move à Direita

O declínio literário de Hobs-
bawm decorreu em paralelo a sua 
degeneração política e está intima-
mente ligado a isto. Mas de onde 
veio esta degeneração? Para res-
ponder esta questão, deve-se pri-
meiro entender o contexto histó-
rico em que esses livros foram 
escritos.

Os anos 1960 viram uma 
vaga de radicalização, em espe-
cial entre os estudantes, e isto 
deve ter influenciado Hobsba-
wm. O processo se aprofundou 
nos anos 1970, que começaram 
com a primeira recessão mun-
dial desde 1945. Seguiu-se uma 
onda de revoluções e fermenta-
ção revolucionária em Portugal, 
Espanha, Grécia, Itália e Fran-
ça. A própria Grã-Bretanha foi var-
rida por uma onda de greves. Não 
pode haver dúvida que estes acon-
tecimentos devem ter tido uma 
influência positiva nos escritos de 
Hobsbawm, e não é acidental que 
seus melhores livros foram publi-
cados em torno deste período.

Em abril e maio de 1974, acom-
panhando a derrubada da ditadura 
de Caetano, milhões de trabalha-
dores portugueses foram às ruas 
em um movimento revolucionário 
que varreu tudo diante de si. O 
Partido Comunista apoiava o gene-
ral Spínola, que mais tarde tentou 

organizar um golpe de estado de 
direita. Isto só foi evitado pelo mo-
vimento dos trabalhadores e dos 
soldados rasos.

Em março de 1975, The Times 
escreveu um editorial com o títu-
lo: “O Capitalismo está morto em 
Portugal”. E este deveria ter sido 
o caso. Naquele tempo, a maioria 
da economia tinha sido nacionali-
zada e o poder estava, na prática, 
nas mãos da classe trabalhadora. 
Mas a coisa toda foi desfeita pelas 
políticas dos líderes dos Partidos 
Socialista e Comunista. A mesma 
coisa aconteceu na Espanha.

A morte de Franco em novem-
bro de 1975 foi o sinal para um pe-
ríodo revolucionário tumultuoso, 

com greves de massas e manifes-
tações. Havia elementos de poder 
dual. O movimento tinha caráter 
claramente anticapitalista. O Parti-
do Comunista se encontrava em po-
sição extremamente poderosa. Ti-
nha em suas fileiras uma vanguarda 
formada em sua grande maioria por 
proletários. Mas, como nos anos 
1930, a liderança tinha uma política 
de colaboração de classe.

Em 1973, quando a ditadura es-
tava cambaleando, eles já tinham 
subscrito a infame “Junta Demo-
crática”, uma coalizão com liberais, 
antigos fascistas e mesmo alguns 

partidos monarquistas. Os trabalha-
dores estavam prontos para tudo. 
Mas o PCE (Partido Comunista Es-
panhol) pôs o freio. Em seu congres-
so de 1978, o Partido formalmente 
abandonou o Leninismo, embora, 
verdade seja dita, isto foi apenas 
um reconhecimento formal do fato 
de que o partido já tinha abandona-
do qualquer posição genuinamente 
revolucionária há muito. 

Este período ficou conhecido 
como “a Transição” (alegadamen-
te da ditadura à democracia), mas 
de fato era a fraude do século. A 
odiada monarquia foi mantida e 
desempenhou um papel central. A 
Guarda Civil e outros órgãos de re-
pressão foram mantidos. Ninguém 

foi responsabilizado pelos crimes 
e atrocidades do velho regime. Os 
assassinos e torturadores transita-
vam livremente nas ruas. O povo 
da Espanha foi exortado a esquecer 
do um milhão de mortos da Guerra 
Civil. Nada disto, supostamente, 
acontecera.

Naqueles anos, a Itália também 
se encontrava abalada até os ali-
cerces por uma gigantesca vaga de 
greves. A situação estava se tornan-
do cada vez mais revolucionária. O 
PCI tinha domínio esmagador do 
movimento dos trabalhadores. Mas 
os líderes eurocomunistas como 
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Berlinguer e Napolitano estavam 
defendendo um “compromisso 
histórico” com a burguesia e os 
Democratas Cristãos. Como na Es-
panha, isto descarrilou e destruiu o 
movimento. O problema, como na 
Espanha dos anos 1930, era fun-
damentalmente um problema de 
liderança. Os líderes “comunistas” 
desempenharam um papel chave 
em fazer abortar movimentos re-
volucionários em todos os lugares.

Os vermelhos anos 1970, que 
foram cheios de tanta esperança, 
finalmente se renderam aos cin-
zentos anos 1980, um período de 
desinteresse, desânimo e desespe-
ro. Esta onda de desilusão que se 
seguiu preparou o caminho para 
um período de semi-reação que 
começou no início dos anos 1980. 
Em consequência, o capitalismo 
sobreviveu e a burguesia gradual-
mente recuperou os nervos e pas-
sou à ofensiva. Os trabalhadores 
avançados estavam por todos os 
lados cercados por um clima de ce-
ticismo e pessimismo.

Os escritos de Hobsbawm re-
fletem a desilusão geral com o 
socialismo que afetou os intelec-
tuais de esquerda daquele tempo. 
Já em 1978, ele escreveu: “Não 
temos perspectivas claras de como 
a crise pode levar à transformação 
socialista e, para sermos hones-
tos, nenhuma expectativa real de 
que isto acontecerá”. Aqui, temos 
a essência destilada do intelectual 
pequeno-burguês que, incapaz de 
nadar contra a maré, deserta da luta 
revolucionária e se retira para trás 
de um muro de pessimismo.

Hobsbawm e a liquidação do 
Partido Comunista

Hobsbawm se moveu mais e 
mais para a direita. Em seus últimos 
livros quaisquer longínquas cone-
xões com o marxismo que antes 
existiam desapareceram comple-

tamente. A Era do Império (1987) 
contém grande quantidade de mate-
rial interessante, mas é inteiramente 
imbuído do sentimento de que não 
há alternativa ao capitalismo – uma 
ideia que obcecou a mente de Hobs-
bawm até o fim e que condicionou 
sua evolução política. A conclusão 
lógica era liquidacionismo. Em 
comum com muitos esquerdistas 
e “comunistas”, a visão de Hobs-
bawm foi influenciada pelo longo 
período de auge capitalista que se 
seguiu à II Guerra Mundial. Na 
base da globalização, o argumen-
to repetidamente avançado pelos 
burgueses, e particularmente pe-
los apologistas pequeno-burgueses 
do capitalismo, era que, de fato, o 
estado-nação não tem mais sentido.

O mesmo argumento foi avan-
çado por Kautsky no período da 
Primeira Guerra Mundial (a assim 
chamada teoria do “super-imperia-
lismo”), quando argumentou que 
o desenvolvimento do capitalismo 
monopolista e imperialista gradu-
almente eliminaria as contradições 
do capitalismo. Não haveria mais 
guerras porque o desenvolvimento 
do próprio capitalismo tornaria aos 
estados nacionais redundantes. A 
mesma teoria foi adotada por Eric 
Hobsbawm, em comum com todos 
os outros revisionistas.

Este ex-estalinista argumentou 
que o estado nacional foi apenas 
um período de transição da his-
tória humana, já ultrapassado. Os 
economistas burgueses avançaram 
o mesmo argumento ao longo da 
história. Eles tentam abolir as con-
tradições inerentes ao sistema ca-
pitalista meramente negando sua 
existência. Mas é precisamente 
neste momento, quando o mercado 
mundial tornou-se a força domi-
nante do planeta, que os antago-
nismos nacionais têm adquirido 
em todos os lugares o caráter de 
ferocidade e que a questão nacio-
nal, longe de ter sido abolida em 

qualquer lugar, assumiu um caráter 
particularmente intenso e maligno.

Hobsbawm tentou apresentar o 
movimento em direção ao livre co-
mércio e à globalização como um 
processo inevitável e automático, 
negligenciando todas as contradi-
ções e tendências contrapostas. De 
fato, mesmo a mais superficial aná-
lise da história mostra que períodos 
de maior livre comércio (como an-
tes da Primeira Guerra Mundial) al-
ternam-se com períodos de guerras 
ferozes e protecionismo (como nos 
anos 1930), e que a burguesia re-
correrá ao protecionismo desde que 
seus interesses estejam ameaçados.

Isto permanece tão verdadeiro 
hoje quanto quando Marx ou Lênin 
estavam vivos. Mas, Hobsbawm 
não estava mais interessado em 
defender o marxismo. Nas últimas 
décadas de sua vida ele se separou 
cada vez mais do marxismo, como 
se estivesse ofuscado pelo êxito 
do capitalismo e da economia de 
mercado. Sua verdadeira atitude 
se revelou em sua declaração de 
que o comunismo era de “limi-
tado interesse histórico” quando 
comparado ao gigantesco êxito da 
“economia mista” capitalista de 
meados dos anos 1950 a 1973, que 
ele descreveu como “a revolução 
na sociedade mais profunda desde 
a Idade da Pedra”. 

Em outubro de 1979, Hobsba-
wm ingressou no Conselho Edi-
torial de Marxism Today, o jornal 
teórico do Partido Comunista da 
Grã-Bretanha (PCGB). Junto a 
Martin Jacques, ele utilizou o jor-
nal como plataforma dos euroco-
munistas no partido. Esta ala re-
visionista de direita não desejava 
nada menos que a dissolução do 
PCGB. No início de 1983, Martin 
Jacques: “já pensava que o PC era 
impossível de reformar... mas per-
maneci porque ele necessitava dos 
fundos partidários para continuar 
publicando Marxism Today”.
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O Partido Comunista Britâ-
nico terminou em completo fias-
co, dividido em quatro pequenos 
grupos. O Partido Comunista Es-
panhol, que poderia ter tomado o 
poder em 1976-77, é uma sombra 
do que era. A bancarrota ideológi-
ca do PC foi resumida por Chris 
Myant, secretário internacional do 
PCGB, que declarou que a Revo-
lução de Outubro foi “um erro de 
proporções históricas”.

Jacques estava convencido de 
que o Partido Comunista tinha 
acabado. Na verdade, do ponto 
de vista político, ele tinha aca-
bado muito tempo antes. Mas 
precisou de gente como Hobs-
bawm e Jacques para agirem 
como coveiros oficiais. Em 
1991, quando a União Soviética 
colapsou, a liderança euroco-
munista dominante do PCGB, 
conduzida por Nina Temple, 
expulsou todos os que discor-
davam, e decidiu dissolver todo 
o partido.

O Estalinismo veio do 
Leninismo?

O socialismo, segundo alega 
Hobsbawm, no final das contas 
caiu porque, eventualmente, 
“(...) Quase ninguém acreditava 
no sistema ou sentia qualquer 
lealdade por ele, nem mesmo os 
que o governavam”.

Esta é uma “explicação que não 
explica nada”. Este homem que 
durante décadas defendeu o esta-
linismo sem se ruborizar, agora 
conclui que deve ter havido algu-
ma coisa errada com a Revolução 
de Outubro desde o início. Dessa 
forma, ele ingressa no vagão da or-
questra burguesa que atribui todos 
os crimes do estalinismo a algum 
pecado original de Lênin e do Par-
tido Bolchevique.

Enquanto defende Stalin de 
forma sub-reptícia, Hobsbawm dá 

credenciais para a mais atroz calú-
nia inventada pelos inimigos bur-
gueses da Revolução de Outubro, a 
saber, que as raízes do estalinismo 
se encontram no Bolchevismo, e 
que Leninismo e Estalinismo são 
essencialmente o mesmo. O pro-
blema desta teoria é que é impos-
sível a partir dela explicar porque 
Stalin, para consolidar o domínio 
da burocracia, teve que exterminar 
todos os velhos Bolcheviques.

A verdade é que Estalinismo e 

Leninismo se excluem mutuamen-
te. Não há nada em comum entre 
o regime de democracia dos traba-
lhadores estabelecida por Lênin e 
Trotsky e a monstruosidade totalitá-
ria que Stalin erigiu sobre os cadá-
veres dos autênticos Bolcheviques.

Depois da Revolução de Outu-
bro, o jovem Estado soviético foi 
invadido por 21 exércitos estran-
geiros de intervenção que mergu-
lharam o país em um banho de san-
gue. Mesmo na mais democrática 
república burguesa, em tempos de 
guerra os trabalhadores aceitarão 
certas limitações em seus direitos. 

Este também foi o caso na Rússia 
durante a Guerra Civil.

O problema enfrentado pelos 
Bolcheviques em 1917 era que 
eles tomaram o poder em condi-
ções de extremo atraso. Foi isto, e 
não qualquer “pecado original” do 
Leninismo Bolchevismo, que con-
denou a Revolução Russa à dege-
neração burocrática.

Em A Ideologia Alemã (1846), 
Marx já tinha explicado que em 
qualquer sociedade onde a pobre-

za é generalizada, toda a velha 
bosta (“die ganze alte Scheisse”) 
ressurge. Ele se referia à desi-
gualdade, opressão, burocracia, 
corrupção e todos os males da 
sociedade de classe. No início 
dos anos 1920, Lênin hones-
tamente admitiu que “o nosso 
estado é um estado dos trabalha-
dores com deformações buro-
cráticas”. Mas estas eram defor-
mações relativamente pequenas 
e nada semelhantes ao monstru-
oso regime mais tarde estabele-
cido por Stalin. A despeito disso, 
a classe trabalhadora gozava de 
mais direitos democráticos que 
em qualquer outro país.

A grande realização históri-
ca da Revolução Russa foi a de 
provar muito além de qualquer 
dúvida que é possível fazer 
funcionar uma vasta economia 

como a da URSS sem latifundiá-
rios, banqueiros e capitalistas pri-
vados e obter excelentes resultado. 
Isto foi assim porque está claro que 
nas primeiras décadas de econo-
mia nacionalizada e planificada, a 
União Soviética obteve resultados 
dos mais notáveis. Nunca foi vis-
ta na história uma transformação 
como a que ocorreu na URSS, de 
1917 a 1965.

Depois da morte de Lênin, con-
tudo, sob as condições de atraso 
assustador, a Revolução Russa so-
freu um processo de degeneração 
burocrática sob Stalin, que eventu-
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almente socavou a economia plani-
ficada. Isto finalmente terminou no 
colapso da União Soviética.

No início de 1936, Trotsky ex-
plicou que a burocracia russa não 
ficaria satisfeita com os enormes 
privilégios que detinham (mas que, 
entretanto, não podiam transferir 
aos seus filhos), e inevitavelmente 
se moveriam em direção à restau-
ração do capitalismo.

Trotsky apontou que uma eco-
nomia nacionalizada e planificada 
necessita de democracia da mes-
ma forma que um corpo humano 
requer oxigênio. Sem o controle 
democrático da classe trabalhado-
ra uma economia nacionalizada e 
planificada inevitavelmente será 
esmagada pela burocracia, pela 
corrupção e má gestão. Foi isto 
exatamente o que aconteceu.

A pavorosa caricatura que Ho-
bsbawm persistiu em chamar de 
“socialismo” até o fim de sua vida 
provocou danos colossais à ideia 
de socialismo e comunismo aos 
olhos dos trabalhadores do mundo. 
Durante décadas, Hobsbawm, que 
nunca foi um marxista genuíno, 
justificou o totalitarismo estalinis-
ta e denigriu aqueles que lutavam 
pelo retorno das políticas de Lênin 
(os “Trotskistas”).

Ignominiosamente, mesmo em 
seus últimos escritos, ele ainda se 
refere aos regimes estalinistas na 
Rússia e na Europa do Leste como 
“socialismo real” ou “comunista”. 
E, uma vez que o “socialismo” e 
o “comunismo” fracassaram, ele 
se adianta para fornecer uma jus-
tificativa “teórica” em defesa do 
capitalismo.

Esta transformação pode parecer 
contraditória. Na realidade, é muito 
simples. Pela mesma lógica, a maio-
ria dos antigos líderes do Partido 
“Comunista” da União Soviética 
calmamente se transformou em ca-
pitalistas e bilionários. Da mesma 
forma que o Professor Vermelho, 

eles conseguiram esta transição com 
a mesma desenvoltura como um 
homem passa do compartimento de 
segunda classe ao compartimento 
de primeira classe de um trem. Esta 
facilidade notável é explicada, em 
primeiro lugar, pelo fato de que eles 
nunca foram comunistas.

Teórico do Novo Trabalhismo

Embora o Partido Comunista 
Britânico não fosse tão forte quan-
to seu equivalente italiano, a bur-
guesia ficou, no entanto, muito fe-
liz com sua dissolução. E um papel 
chave nisto foi desempenhado pelo 
Professor Hobsbawm. Não somen-
te Hobsbawm participou ativamen-
te na destruição do PCGB a partir 
de dentro, ele também ativamente 
colaborou com a ala de direita do 
Partido Trabalhista na derrota da 
esquerda. Isto foi ainda mais valio-
so para o Establishment.

Hobsbawm e Jacques deseja-
vam dissolver o PCGB na “esquer-
da”, particularmente na esquerda 
mansa em torno de Neil Kinnock 
do Partido Trabalhista. Não foi, 
pois, por acaso que quando morreu 
Hobsbawm, o líder da ala direita 
dos Trabalhistas, Ed Miliband, não 
tenha perdido tempo em ingressar 
no coro das lisonjas.

De acordo com Miliband, Ho-
bsbawm era:

“(...) Um extraordinário histo-
riador, um homem apaixonado por 
sua política e um grande amigo de 
minha família (...). Mas não era 
simplesmente um acadêmico, ele se 
preocupava profundamente com a 
direção política do país. De fato, foi 
ele um dos primeiros a reconhecer 
os desafios do Trabalhismo no final 
da década de 1970 e nos anos 1980 
perante a mudança da natureza de 
nossa sociedade.

“Ele também foi um homem 
amável, com quem eu tive algumas 
das mais estimulantes e desafiado-

ras conversas acerca da política e 
do mundo”.

De que forma Hobsbawm “re-
conhece os desafios do Trabalhis-
mo no final da década de 1970 e 
nos anos 1980”? E que papel de-
sempenhou na criação do Novo 
Trabalhismo? Como muitos da es-
querda nos anos 1980, Hobsbawm 
estava mergulhado no pessimismo. 
Ele não tinha nenhuma confiança 
na classe trabalhadora ou na pers-
pectiva do socialismo. Este humor 
cético se refletiu em seu artigo de 
1982, A situação da esquerda na 
Europa Ocidental, que apresenta 
um quadro sombrio: 

“(...) ao contrário dos anos 
1930, a esquerda hoje não pode 
apontar para uma alternativa de 
sociedade imune às crises (como 
a URSS parecia ser), nem para 
quaisquer políticas concretas que 
prometam superá-las no curto 
prazo (como o keynesianismo ou 
políticas similares pareciam pro-
meter depois)”.

Com vimos, Hobsbawm tinha 
já descartado completamente a 
classe trabalhadora:

“A classe trabalhadora manual, 
o coração dos partidos socialistas 
tradicionais dos trabalhadores, 
hoje está se contraindo e não se 
expandindo. (...) Ela foi transfor-
mada, e de certa forma dividida, 
durante décadas, quando seus pa-
drões de vida alcançaram níveis 
inimagináveis acima mesmo dos 
melhor pagos em 1939. Já não se 
pode mais assumir que todos os 
trabalhadores estão a caminho de 
reconhecer que sua situação de 
classe deve se alinhar por trás de 
um partido socialista dos trabalha-
dores, mas existem ainda muitos 
milhões de trabalhadores que acre-
ditam nisto”.

Essas ideias eram música nos 
ouvidos da burguesia e da ala di-
reita dos Trabalhistas (que são 
basicamente a mesma coisa). Eles 
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imediatamente reconheceram no 
Professor Hobsbawm um aliado 
muito valioso. Suas ideias propor-
cionaram uma útil justificativa te-
órica para a ala direita do Partido 
Trabalhista, que estava envolvida 
em uma amarga luta contra a es-
querda do Partido. Não foi por aca-
so que a imprensa, particularmente 
The Guardian, lhes deu amparo na-
quele momento.

A classe dominante tinha so-
frido um choque desagradável 
quando os marxistas conseguiram 
conquistar considerável influência 
dentro do Partido Trabalhista nos 
anos 1970. Eles organizaram uma 
divisão à direita, o Partido Social 
Democrático, a fim de socavar o 
Trabalhismo e, ao mesmo tempo, 
maquinar uma vasta caça às bru-
xas contra a Tendência Militante 
e a esquerda trabalhista, particu-
larmente contra Tony Benn. Seu 
principal agente na campanha 
para derrotar a esquerda trabalhis-
ta e empurrar o Partido Trabalhis-
ta para a direita foi o arqui-carr-
reirista Neil Kinnock.

Hobsbawm entusiasticamente 
apoiou a luta de Neil Kinnock con-
tra a esquerda trabalhista, encabe-
çada por Tony Benn, e a Tendência 
Militante. Por seu lado, Kinnock 
falou com aprovação (ou com iro-
nia) de Hobsbawm como “meu 
marxista favorito”. Isto ocorreu no 
momento em que ele organizava a 
caça às bruxas contra os marxistas 
no Partido Trabalhista.

Segurando obedientemente o 
seu porrete fornecido pelo Esta-
blishment e pela mídia, ele come-
çou a luta contra a esquerda com o 
zelo de um cruzado, o que causou 
uma danosa divisão no Trabalhis-
mo, desmoralizando seus ativistas 
e fazendo-o perder apoio. Em con-
sequência, a despeito da impopu-
laridade do governo Thatcher, isto 
teve êxito em fazer perder duas 
eleições gerais.

Este parvenu boquirroto deti-
nha o invejável recorde de ser o 
líder mais longevo da Oposição na 
história política da Grã-Bretanha 
até a data, e que nunca chegou a ser 
primeiro-ministro. Entrevistado no 
Canal Quatro [BBC] um dia depois 
da morte de Hobsbawm, Kinnock, 
em seu habitual estilo de “garoto” 
petulante, gabou-se de ter usado os 
argumentos desse “marxista” para 
combater “à esquerda Bennista e 
à Tendência Militante”, aduzindo 
que quando ele conversou sobre 
isto com Hobsbawm, “Eric achou 
que era uma boa ideia”.

Após a derrota eleitoral de 
1983, Hobsbawm defendeu uma 
aliança com os traidores da ala 
direita que se separou do Traba-
lhismo – o Partido Social Demo-
crático e seus aliados liberais, 
apresentando-os como “forças 
anti-Thatcher”. Esta política Lib-
-Lab (Liberal-Trabalhista) foi a 
base na qual o Blairismo se fun-
damentou. O próprio Blair acre-
ditava que o Partido Trabalhista 
nunca deveria ter sido fundado, 
e advogava por se ligar estreita-

mente com os liberais – uma po-
sição ainda mantida pela direita 
trabalhista.

A resvalada à direita de Hobs-
bawm terminou dessa forma com 
ele diretamente no campo do Blai-
rismo e da ala de direita do Parti-
do Trabalhista Britânico, para os 
quais ele se tornou consultor e ide-
ólogo. Ele era o “marxista favori-
to” de Kinnock pela simples razão 
de que não era mais marxista. Seu 
único papel era o de proporcionar 
à ala direita do Trabalhismo, argu-
mentos “profundos” que justificas-
sem sua luta contra os marxistas no 
Partido Trabalhista.

Para justificar seu apoio ativo ao 
Novo Trabalhismo, Hobsbawm dis-
se que era “melhor ter um governo 
trabalhista a não tê-lo”. Mais tarde, 
quando o nome de Tony Blair fe-
dia mais que um gambá e que não 
era mais possível para ninguém 
da esquerda sequer remotamente 
defendê-lo, Hobsbawm fez algu-
mas críticas frouxas a ele. Esta foi 
uma tentativa de cobrir o traseiro e 
de fazer as pessoas esquecerem que 
suas teorias revisionistas de direita 
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ajudaram a preparar o terreno para 
a Terceira Via, Novo Trabalhismo, 
Tony Blair e tudo o mais.

Alguns tentaram defender sua 
capitulação ao Blairismo apontan-
do que ele foi crítico da condução 
da “guerra ao terrorismo” e que 
acusou os EUA de tentar “recolo-
nizar” o mundo. Isto não quer dizer 
muita coisa, quando a vasta maio-
ria das pessoas na Grã-Bretanha se 
opôs à invasão do Iraque e o ba-
rato antiamericanismo é, de todas, 
a mais desvalorizada moeda dos 
antigos estalinistas de “esquerda”.

A direita trabalhista tem toda 
razão em ser grata a este homem. 
Mas a esquerda não tem nenhuma.

O Professor se alia ao 
Establishment

 “As notícias da morte do ca-
pitalismo são no mínimo prematu-
ras; o sistema econômico e social 
que tem dominado o mundo por 
centenas de anos sequer está do-
ente, basta ver a China para nos 
convencermos disto e ver o futu-
ro. No Leste, massas de campone-
ses estão entrando no mundo do 
trabalho assalariado, deixando o 
mundo rural e se tornando proletá-
rios. Um novo fenômeno nasceu, 
sem precedentes na história, o ca-
pitalismo de estado, onde a velha 
e esclarecida burguesia, criativa, 
mesmo que predatória – como 
Marx a descreveu no Manifesto 
Comunista – foi substituída pelas 
instituições públicas. Em resumo: 
não estamos vendo o apocalipse e 
nenhuma revolução está à esprei-
ta na esquina. O capitalismo está 
simplesmente trocando de pele”.

Crise? Que Crise?

Acabo de ler uma entrevista 
com Eric Hobsbawm por Wlodek 
Goldkorn, em L’Espresso. Como 
a maioria de seus últimos livros, é 

uma coletânea de divagações inco-
erentes que são difíceis de juntar a 
cabeça ao rabo. Mas uma ou duas 
frases sobressaem em glorioso co-
lorido. Hobsbawm assegura aos lei-
tores de L’Espresso que não existe 
grande motivo de preocupações so-
bre o futuro do capitalismo. É assim 
como Goldkorn resume a entrevista:

“As notícias da morte do capi-
talismo são no mínimo prematu-
ras; o sistema econômico e social 
que tem dominado o mundo por 
centenas de anos sequer está do-
ente, basta ver a China para nos 
convencermos disto e ver o futu-
ro. No Leste, massas de campo-
neses estão entrando no mundo 
do trabalho assalariado, deixando 
o mundo rural e se tornando pro-
letários. Um novo fenômeno nas-
ceu, sem precedentes na história, 
o capitalismo de estado, onde a 
velha e esclarecida burguesia, 
criativa, mesmo que predatória – 
como Marx a descreveu no Ma-
nifesto Comunista – foi substi-
tuída pelas instituições públicas. 
Em resumo: não estamos vendo o 
apocalipse e nenhuma revolução 
está à espreita na esquina. O ca-
pitalismo está simplesmente tro-
cando de pele”.

Sempre que fala sobre socialis-
mo, o Professor Hobsbawm mergu-
lha no mais profundo pessimismo. 
Mas quando fala das perspectivas 
futuras do capitalismo, imediata-
mente se reanima e expressa sua 
total confiança em suas perspecti-
vas futuras. Podemos olhar em vão 
os editoriais da imprensa burguesa 
para encontrar tal otimismo atual-
mente. De fato, o jornalista italiano 
não parece estar totalmente conven-
cido com o diagnóstico auspicioso 
do Professor e se aventura a pergun-
tar ao último se há uma cura para 
um sistema, que, com todo o respei-
to, está claramente muito doente.

À pergunta, “Há cura?”, o Pro-
fessor responde:

“Sim, desde que você entenda 
que a economia não é um fim em si 
mesmo, mas que afeta aos humanos 
[!]. Isto se pode ver olhando para a 
evolução da crise. De acordo com 
as obsoletas crenças da esquerda, a 
crise é suscetível de produzir revo-
luções. Não vimos isto (exceto al-
guns protestos veementes). E dado 
que não sabemos que problemas 
estão surgindo, não podemos saber 
quais serão as soluções”.

Estas declarações lembram as 
declarações do Oráculo de Del-
fos. Soam misteriosas e profun-
das, mas são totalmente vazias 
de qualquer conteúdo concreto. 
Nossa atenção é atraída para o 
fato de que a economia não é um 
fim em si mesmo. Quando nossos 
ancestrais do Paleolítico fizeram 
o primeiro machado de pedra, 
não parece que tenham cometido 
um ato sem sentido, mas o fize-
ram com algum propósito. Uma 
descoberta tão maravilhosa me-
rece alto reconhecimento.

Dando sequência a esta prodi-
giosa descoberta, o Professor ago-
ra nos informa que a atividade eco-
nômica afeta aos humanos. Esta 
profunda verdade tem aplicação 
universal; e pode ser reivindicada 
como verdade para cada novo as-
pecto conhecido da atividade pro-
dutiva humana. Pode ser aplicada 
com confiança, não somente para o 
capitalismo, mas para cada modo 
de produção por nós conhecido, 
passado, presente ou futuro.

Alguém poderia respeitosa-
mente assinalar ao Professor Ho-
bsbawm que o sistema capitalista, 
além de afetar aos humanos, é 
bem conhecido por se basear na 
produção para o lucro. Contudo, 
ignorando este fato tão bem co-
nhecido, o Professor Vermelho 
continua suas variações sobre 
o tema da atividade econômica 
“afetar aos humanos”, do qual tira 
interessantes conclusões.
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Capitalismo de estado?

“Não é óbvio que o capitalis-
mo possa funcionar sem institui-
ções como o Welfare [Estado do 
Bem-Estar Social]. Welfare é nor-
malmente administrado pelo Esta-
do. Em consequência, penso que 
o capitalismo de estado tem um 
grande futuro”.

Aqui, mais uma vez, o Pro-
fessor retorna àquele espírito de 
otimismo que sempre caracteriza 
sua visão do capitalismo. E se o 
capitalismo ordinário não fun-
ciona, sempre poderemos ter em 
seu lugar o capitalismo de estado. 
Precisamente de que consiste este 
capitalismo de estado, nada nos 
diz. Mas, seja como for, ele tem 
um futuro maravilhoso.

Hobsbawm afirma que o capi-
talismo de estado irá substituir o 
livre mercado. Esta é a sua verda-
deira perspectiva. Não há questão 
de socialismo. O que se necessita é 
administrar o capitalismo, regular 
o capitalismo, tornar o capitalismo 
bem comportado, civilizar o capi-
talismo – enfim, o capitalismo com 
rosto humano.

Neste maravilhoso novo mun-
do Hobsbawmiano, o estado asse-
gurará que o capitalismo se com-
porte. Introduzirá as necessárias 
regras e regulamentações para 
impedir desnecessários dissabores 
(“luta de classes”) causados por 
níveis excessivos de desigualdade. 
O sol brilhará. A era da felicidade 
universal amanhecerá e a humani-
dade viverá feliz para sempre.

Uma vez que o Professor Hobs-
bawm persistiu em se descrever a si 
mesmo como marxista até o fim de 
sua vida, presumimos que ele esta-
va consciente da teoria marxista do 
Estado. Marx, Engels e Lênin expli-
caram que o Estado era um órgão de 
coerção com a finalidade de manter 
o domínio de uma classe sobre o 
conjunto da sociedade. Nunca hou-

ve nem pode haver um Estado que 
existe em si e para si mesmo.

A ideia de que o Estado possa 
ser um árbitro neutro entre as clas-
ses, um organismo imparcial acima 
da sociedade, é um mito cuidadosa-
mente cultivado pela classe domi-
nante com a finalidade de ocultar 
a realidade de sua dominação. Esta 
ideia mística do Estado foi engoli-
da pelos reformistas socialdemo-
cratas como uma desculpa para o 
seu abandono da revolução. Foram 
pessoas como Kautsky e Bernstein, 
que proporcionaram a cobertura te-
órica para esta capitulação.

Hobsbawm sequer é original 
em seu revisionismo. Meramente 
regurgitou as bobagens reformistas 
de Bernstein. Poder-se-ia alegar 
que haveria aparentemente alguma 
justificativa para esta ideia antes da 
Primeira Guerra Mundial, quando 
o capitalismo ainda se encontrava 
em sua fase expansiva. A econo-
mia avançava, os padrões de vida 
melhoravam para muitas pessoas e 
a burguesia podia se dar ao luxo de 
fazer concessões e reformas. Mas 
não é o caso, agora.

Por todas as partes a burguesia 
exige uma redução nos padrões de 
vida. Pilharam o Estado para salvar 
os bancos privados e estão deter-
minados a passar a conta para os 
trabalhadores e para a classe mé-
dia. O Estado está na bancarrota no 
mais literal sentido da palavra. Ou-
vimos falar repetidamente que não 
há nenhum dinheiro para escolas, 
hospitais, moradias ou pensões e 
aposentadorias.

Longe de avançar reformas, 
os socialdemocratas estão em to-
dos os lugares realizando os pro-
gramas de cortes exigidos pelos 
banqueiros e capitalistas. Mas 
esta política simplesmente agrava 
a crise, ao criar as condições para 
um novo colapso. A burguesia e 
seus economistas domesticados 
não têm a menor ideia de como 

sair da crise. A única coisa em que 
todos concordam é que deve ha-
ver austeridade durante anos, se-
não durante décadas. E isto é uma 
receita pronta e acabada para uma 
intensificação da luta de classes.

Sob estas condições, imaginar 
que o Estado, que é controlado 
pela burguesia, pode regular o sis-
tema e resolver a crise é pior que 
utópico. É simplesmente estúpido. 
Se se aceita a existência do capita-
lismo, então também se deve acei-
tar as leis do capitalismo. Estas leis 
são muito simples.

Se a economia se encontra 
em mãos privadas, dependerá do 
investimento privado para fun-
cionar. Mas os capitalistas não 
investirão se não podem obter o 
que consideram ser uma taxa de 
lucro aceitável. Por essa razão, 
a responsabilidade do Estado é 
criar condições favoráveis para 
que os banqueiros e os capitalis-
tas realizem os mais altos lucros 
possíveis.

Como é que isto é feito? Ao se 
reduzir o que os capitalistas veem 
como cargas desnecessárias e obs-
táculos à realização do lucro. O 
grau de taxação fiscal sobre os ri-
cos não deve, então, se elevar, mas 
cair ao mais baixo nível. Isto signi-
fica fazer necessários ajustes (isto 
é, cortes) nos itens desnecessários 
dos gastos estatais como educação, 
habitação social, saúde e pensões e 
aposentadorias.

É por esta razão que cada gover-
no está reduzindo o gasto público 
nestas coisas, e do ponto de vista ca-
pitalista isto é absolutamente corre-
to e necessário. É inútil lamentar-se 
sobre isto. Se aceitarmos o sistema 
capitalista, não tem sentido protestar 
pelas consequências. A ideia de que 
pode haver capitalismo com rosto 
humano é aproximadamente a mes-
ma coisa que pedir a um tigre come-
dor de homens para comer legumes 
em vez de carne.
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Socialismo ou Barbárie

Hobsbawm continua:
“Escrevi um tempo atrás que 

vivemos com a ideia de dois ca-
minhos alternativos: o capitalis-
mo, de um lado, e o socialismo, 
de outro. Mas isto é uma ideia 
bizarra que Marx nunca teve. Em 
vez disso, ele explicou que este 
sistema, o capitalismo, poderia 
um dia ser superado. Se olhar-
mos para a realidade: os EUA, os 
Países Baixos, a Grã-Bretanha, a 
Suíça, o Japão, podemos chegar à 
conclusão de que não é um único 
e coerente sistema. Há muitas va-
riantes de capitalismo”.

Não é o caso de que Marx só 
falou de capitalismo ou socialismo. 
Também não é verdade que ele sim-
plesmente projetou um salto repen-
tino “de cá para lá”. Ele escreveu em 
certo momento, em obras tais como 
Crítica do Programa de Gotha, que 
entre o capitalismo e o socialismo 
há um período de transição, um 
Estado dos trabalhadores ou, para 
usarmos a velha expressão, a ditadu-
ra do proletariado. Ele nunca usou 
as palavras capitalismo de estado 
pela simples razão desta formulação 
ser confusa e não científica.

No entanto, Marx e Engels tra-
taram da tendência do estado de 
intervir na economia sob o capita-
lismo, um fato que indiretamente 
mostra as limitações da economia 
de mercado capitalista. O fato de 
que hoje em cada país os grandes 
bancos são inteiramente dependen-
tes da ajuda do estado para sua so-
brevivência é uma indicação muito 
dramática de que o sistema capita-
lista de fato exauriu seu potencial 
e necessita ser “superado”, ou para 
falar em português claro, derruba-
do e substituído por algo melhor.

Mas o nosso Eric não quer der-
rubar coisa alguma. Ele tem uma 
ideia muito melhor. Desde que o 
capitalismo existe sob múltiplas 

formas, presume-se que se pode 
escolher a melhor espécie de capi-
talismo, deixando de lado à má, o 
neoliberalismo, e escolhendo, em 
seu lugar, o bom, keynesiano e ci-
vilizado capitalismo. É como um 
apetitoso e enorme bufê, de onde 
se podem pegar os pedaços mais 
saborosos, deixando os itens pouco 
apetitosos ao lado do prato. 

É um quadro confortante. Infe-
lizmente, não tem nada a ver com 
a realidade da presente situação. 
Por todos os lados, a burguesia 
está exigindo profundos cortes 
nos gastos públicos. Longe de 
estar expandindo ou aperfeiçoan-
do o Estado do Bem Estar, estão 
determinados a aboli-lo totalmen-
te. A profunda e universal verda-
de de que “a economia afeta aos 
humanos” não pode ajudar-nos a 
responder a questão que foi real-
mente colocada, que é a de se sa-
ber se há cura para a atual crise do 
capitalismo.

Em vez de nos falar da cura, o 
Professor se precipita em dizer-nos 
o que não cura. Ele rejeita com o 
maior desdém “as antiquadas cren-
ças da esquerda”, nomeadamente 
aquela de que a crise é suscetível 
de produzir revoluções. O homem 
que escreveu tão volumosamente 
(e não de todo mal) sobre revolu-
ções no passado agora nos asse-
gura que não há nenhuma questão 
de revoluções no futuro. Mas, uma 
vez que uma revolução é somen-
te uma mudança fundamental na 
sociedade, no modo de produção 
e distribuição, e nas relações de 
propriedade que repousam nisso, o 
que ele realmente quer dizer é que, 
com o capitalismo, a história efeti-
vamente se deteve.

Porque o capitalismo seria 
diferente dos outros sistemas so-
cioeconômicos que o precederam 
nós não sabemos e o Professor 
não faz nenhuma tentativa de nos 
iluminar. Sua única lógica é a se-

guinte: uma vez que o capitalismo 
existe e não pode ser derrubado, 
deve continuar a existir no futuro 
previsível.

O fato de que esteja em crise, 
que esteja afundando e arrastando 
a sociedade para baixo com ele, 
tudo isto é uma questão que mere-
ce a suprema indiferença do Pro-
fessor, embora não das milhões 
de pessoas que estão sofrendo as 
consequências e agindo em confor-
midade. A verdadeira alternativa 
perante a raça humana não é entre 
capitalismo “mau” (o neoliberalis-
mo) e capitalismo “bom” (o key-
nesianismo), mas entre socialismo 
e barbárie, como Marx assegurou.

O Princípio da Felicidade

O Professor continua sua pa-
lestra:

“Basta olhar para a história. A 
URSS tentou suprimir o setor pri-
vado e foi uma retumbante derro-
ta. Por outro lado, a tentativa dos 
ultraliberais também fracassou 
miseravelmente. A questão não é, 
portanto, o que o mix do público 
com o privado será, mas qual é 
o objeto deste mix. Ou melhor, 
qual é o propósito disto. E o pro-
pósito não é exatamente o cresci-
mento econômico. Não é verdade 
que o bem-estar esteja associado 
ao aumento da produção total 
mundial”.

Pedimos desculpas ao leitor por 
essa algaravia incoerente. Mas é o 
que o Professor realmente disse. 
Qual é, então, a verdadeira finali-
dade da economia? O entrevistador 
com solicitude sopra para o velho 
homem a direção certa: 

Pergunta: “É a felicidade o pro-
pósito da economia?”.

Resposta: “Certamente”.
Aqui a profundidade do argu-

mento alcança seu zênite (ou deve-
mos dizer seu nadir?). O propósito 
da economia é – a felicidade! Mas 
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nós sabíamos disto há muito tem-
po atrás, quando Jeremy Bentham, 
aquele filósofo arqui-burguês que 
Marx desprezava com toda a sin-
ceridade, inventou seu “princípio 
da felicidade”.

Agora, na prática, o sistema 
capitalista já está concebido para 
produzir felicidade, e se dá muito 
bem neste objetivo. Os banquei-
ros, os latifundiários e os capita-
listas estão em geral bastante fe-
lizes com o sistema atual. Estão 
obtendo fabulosos lucros mesmo 
quando a vasta maioria da popu-
lação vê seus padrões de vida se 
esfacelar. Também é verdade que 
sua felicidade está em propor-
ção inversa à felicidade da vasta 
maioria da raça humana.

Nada disto é surpreendente, 
uma vez que, como Marx explicou, 
a felicidade de uma classe é obtida 
ao custo da miséria da maioria. É 
isto que leva à luta de classes sobre 
as quais o Professor Hobsbawm 
um dia escreveu com tanta eloqu-
ência, mas que em sua velhice para 
ele se tornou uma vaga lembrança.

Infelizmente é um pouco tarde 
para fazermos uma velha pergunta 
a Eric, mas gostaríamos de colo-
cá-la assim mesmo em benefício 
das almas desavisadas que ainda 
acreditam que o falecido era al-
guma espécie de marxista. Que-
remos perguntar como é possível 
viabilizar uma economia baseada 
na busca da “maior felicidade para 
o maior número” (para citarmos o 
velho Jeremy Bentham), enquan-
to se deixa a terra, os bancos e os 
grandes monopólios nas mãos de 
um por cento da população?

Não adianta virar e revirar, é 
impossível responder esta ques-
tão exceto pela negativa. Em ou-
tras palavras, é impossível de se 
chegar à “maior felicidade para o 
maior número” a não ser que as 
alavancas fundamentais do poder 
econômico sejam arrancadas das 

mãos deste um por cento e co-
locadas sob o controle e direção 
da maioria, das pessoas que real-
mente produzem a riqueza da so-
ciedade – a classe trabalhadora.

Mas aqui imediatamente encon-
tramos um problema. Uma vez que 
este um por cento que domina está 
extremamente feliz com sua situa-
ção, isto significa também que não 
está de todo ansioso para mudá-
-la e que se sentiria extremamente 
triste se alguém sugerisse tal coisa. 
Além disso, uma vez que este feliz 
um por cento tem em suas mãos os 
meios de comunicação de massa, 
um monte de dinheiro e o Estado, 
podemos imaginar que os usariam 
para proteger sua alegria contra a 
maioria triste.

Isto automaticamente nos traz 
de volta ao ponto de partida. Hobs-
bawm nega qualquer possibilidade 
de revolução. No entanto, toda a 
história nos revela (mesmo nos li-
vros do próprio Professor) que ne-
nhuma classe ou casta dominante 
nunca entregou seu poder, riqueza 
e privilégios sem lutar – e isto nor-
malmente significa uma luta feroz, 
sem limites e regras.

Por que seria diferente ago-
ra? Pensamos sinceramente que a 
atual classe dominante é diferen-
te dos governantes da França em 
1789 ou da Rússia em 1917? Será 
ela mais branda, mais sábia, mais 
democrática, mais humana? Evi-
dentemente é nisto em que acredi-
tam os reformistas como Hobsba-
wm. E têm a audácia de descrever 
os marxistas como utópicos!

Necessitamos Crescimento 
Econômico?

Já citamos as palavras de Ho-
bsbawm: “o propósito não é exa-
tamente o crescimento econômico. 
Não é verdade que o bem-estar es-
teja associado ao aumento da pro-
dução total mundial”.

Estas palavras não fazem ab-
solutamente o menor sentido. 
Certamente, não têm nada em 
comum com o marxismo. Quan-
do falamos sobre uma economia 
nacionalizada e planificada não 
estamos falando sobre “a produ-
ção total mundial”, mas apenas da 
economia nacional, pelo menos 
em primeiro lugar. É disso que o 
bem-estar depende acima de tudo.

Os economistas e políticos bur-
gueses (e também os reformistas) 
estão sempre dizendo aos traba-
lhadores e à classe média: “Vejam, 
não podemos lhes dar mais esco-
las, hospitais e pensões e aposen-
tadorias porque há uma crise. De-
vemos primeiro saldar o déficit. 
Devemos todos fazer sacrifícios”. 
Em tal situação, é impossível falar 
de bem-estar. Pelo contrário, esta-
mos diante de anos, senão décadas, 
de cortes, austeridade e queda dos 
padrões de vida.

Quando Hobsbawm diz que o 
bem-estar não depende do cres-
cimento econômico, Hobsbawm 
está na verdade dizendo uma bes-
teira. É precisamente disto do que 
o bem-estar depende. Se não so-
mos capazes de dizer como uma 
alta taxa de crescimento econômi-
co pode ser obtida, como a rique-
za da sociedade pode ser aumenta-
da, não teremos alternativa senão 
a de aceitar a lógica dos cortes e 
da austeridade que flui inevitavel-
mente da crise do capitalismo.

Por que necessitamos naciona-
lizar os meios de produção? Não é 
porque somos vingativos com rela-
ção à burguesia. Não é por razões 
sentimentais ou dogmáticas. É 
porque o único remédio para o de-
semprego é uma economia baseada 
em um plano racional que não se 
subordine aos direitos adquiridos 
de um pequeno punhado de explo-
radores.

Uma vez que as alavancas fun-
damentais da economia estejam 
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em nossas mãos, poderemos pla-
nejar a economia como um todo 
harmonioso e racional. Podería-
mos começar mobilizando os de-
sempregados em um drástico plano 
de construção de casas, hospitais, 
escolas e universidades. Podería-
mos por em funcionamento todo o 
potencial não usado, de modo que 
a riqueza da sociedade possa fluir 
mais livremente do que nunca an-
tes. Sob tais circunstâncias, o pro-
blema dos déficits desapareceria 
imediatamente.

Este é uma clara e coerente es-
tratégia e programa para se conse-
guir sair da crise. Aqui não existe 
um átomo de utopia. Tudo isto se-
ria facilmente possível na base do 
aparelho produtivo e das tecnolo-
gias existentes. Eles existem e têm 
existido há longo tempo. Mas estão 
paralisados pela camisa de força 
fora de moda da propriedade pri-
vada e do estado nacional. 

Entretanto, para o nosso Eric 
isto era uma utopia impossível. 
Ele, pelo contrário, reivindicava-
-se como o supremo realista. Qual 
o conteúdo de sua receita realista? 
Vamos citar suas palavras: “Te-
mos a obrigação moral de tentar 
construir uma sociedade com mais 
igualdade. Um país onde exista 
mais igualdade é provavelmente 
um país melhor, mas que grau de 
igualdade uma nação pode alcan-
çar não está de todo claro”.

Aqui, encontramo-nos com a 
mais pura das utopias puras. Somos 
viajantes no tempo e desembarcamos 
no mundo ideal de Robert Owen, 
Saint Simon e Fourier. Ou melhor 
(porque não desejamos cometer uma 
injustiça com estes poderosos pen-
sadores), estamos de volta dois mil 
anos atrás e nos encontramos ouvin-
do o Sermão da Montanha.

Neste peculiar mundo destas 
altas esferas, estamos motiva-

dos, não pelas condições obje-
tivas, como a crise do capitalis-
mo, mas pela “obrigação moral”, 
que soa mais a Emmanuel Kant 
(o Imperativo Categórico) do 
que a Marx. Nossa tarefa não é 
lutar pelo socialismo (que é utó-
pico), mas “construir uma socie-
dade com mais igualdade”. Esta 
sociedade seria “provavelmente 
melhor” (não estamos tão certos 
disto). Nem estamos tão certos 
precisamente “de quanta igual-
dade a sociedade pode alcançar” 
(pode-se ter uma coisa boa mais 
que os outros...). 

Isto tem a clareza da água lama-
centa. O que realmente impressio-
na é como uma pessoa séria pode 
considerar este falatório vazio so-
bre “moralidade” e “igualdade” 
um argumento sério. O capitalismo 
é desigual por sua própria nature-
za. E a moralidade não tem nada a 
fazer dentro dele.

Hobsbawm foi um marxista?



América Socialista
59

Economia mista?

Vamos agora acompanhar o 
Professor da Itália à Grã-Bretanha. 
Em entrevista ao The Guardian pu-
blicada sob o título: “O socialismo 
fracassou. Agora, o capitalismo 
está em bancarrota. Então, o que 
acontecerá?”, Hobsbawm é citado 
ao dizer:

“A impotência, por esta razão, 
recobre tanto os que acreditam no 
que equivale a um puro e apátrida 
capitalismo de mercado, um tipo de 
anarquismo burguês internacional, 
quanto àqueles que acreditam em 
um socialismo planejado não con-
taminado por objetivos privados 
lucrativos. Ambos estão em ban-
carrota. O futuro, como o presente 
e o passado, pertence às economias 
mistas, nas quais público e privado 
formam um conjunto entrelaçado, 
de uma forma ou de outra. Mas 
como? Este é o problema de todos 
hoje, mas particularmente das pes-
soas de esquerda” (The Guardian, 
10 de abril de 2009).

Esta é confortável posição de 
um homem que, de pé (ou me-
lhor, de costas), e à margem, emi-
te um severo julgamento sobre a 
raça humana. Ele não é nem pelo 
capitalismo nem pelo socialismo. 
Ele está acima de tudo isto. E re-
pete as sábias palavras do rei Sa-
lomão: “vaidade, vaidade, tudo é 
vaidade”.

Justapor uma economia mis-
ta ao capitalismo é tão ignorante 
quanto tolo. Todas as economias 
capitalistas são “mistas”, no sen-
tido de que há sempre um grau 
de participação do Estado na 
vida econômica. Existem certos 
setores que não são lucrativos e 
que não interessam aos investi-
dores privados, mas que são, ao 
mesmo tempo, necessários para 
o funcionamento da economia 
em seu conjunto. Por exemplo, 
a nacionalização dos correios na 

Grã-Bretanha foi realizada pelos 
Conservadores no século XIX.

A política dos burgueses e dos 
reformistas é: socializar as perdas 
e privatizar os ganhos. Os mar-
xistas, pelo contrário, defendem a 
nacionalização dos pontos chave 
da vida econômica sob o controle 
e administração democráticos dos 
trabalhadores. Não nacionalizare-
mos pequenos negócios e peque-
nas fazendas, contudo. Isto não de 
todo necessário, já que eles não 
têm existência independente sob 
o capitalismo, e são pelo contrário 
dependentes dos bancos, monopó-
lios, supermercados etc.

Somente pela expropriação da 
propriedade privada destes últi-
mos será possível por um fim ao 
pesadelo da anarquia capitalista 
e começar a planejar a produção 
em linhas racionais, para o bene-
fício da maioria e não para o lu-
cro de poucos. 

O problema mais grave para 
a esquerda é que ela não propõe 
uma alternativa ao capitalismo 
decadente. E isto acontece em 
grande medida devido ao fato de 
ser dominada por ex-estalinistas 
como Hobsbawm, que abandona-
ram completamente o socialismo 
e cujo desejo mais ardente é asse-
gurar que o caminho ao socialis-
mo permaneça bloqueado para a 
jovem geração.

Todos, vejam, são “impoten-
tes” – todos, isto é, exceto o Pro-
fessor Hobsbawm que detém uma 
profunda compreensão sobre to-
das as coisas sob o sol e outras 
coisas mais. De fato, as pessoas 
mais impotentes são esses heróis 
dos seminários acadêmicos, que se 
consideram a si mesmos acima da 
história, da sociedade, da luta de 
classes e da raça humana em geral, 
e que consideram de fato que estas 
coisas se encontram em um nível 
infinitamente inferior.

Estamos aguardando com 

crescente impaciência suas so-
luções para os problemas da hu-
manidade sofredora. Diga-nos, 
ó Professores, qual é a resposta? 
Mas, como as ostras no conto 
da Morsa e do Carpinteiro, “não 
chega nenhuma resposta”.

O Apologista do 
Establishment

Em 11 de maio de 2006, “Re-
pública” publicou uma entrevista 
com Hobsbawm sobre Giorgio 
Napolitano. O jornalista Enrico 
Franceschini começa informando 
ao Professor que seu velho ami-
go Giorgio Napolitano tinha sido 
eleito Presidente da República. 
Hobsbawm fica em êxtase: “Que 
maravilhosa notícia!”, ele excla-
ma pelo telefone de sua casa em 
Londres, em Hampstead. “Meu 
amigo Giorgo, Presidente! Estou 
muito feliz por ele, por seu parti-
do e pela Itália. Foi uma excelen-
te escolha”.

E, mais uma vez:
“Penso que é a melhor escolha 

possível. Napolitano tem uma ima-
gem muito positiva e será um gran-
de presidente. Ele é muito mais que 
um ex-comunista, como eu o cha-
mo: ele teve um papel central nos 
assuntos políticos de seu partido, 
mas também foi uma figura políti-
ca de alta qualidade, apreciado por 
todos por seu papel como Porta-voz 
da Casa e ministro do interior. Diria 
que ele representa as melhores tra-
dições da Itália”.

O Professor nunca parou para 
se perguntar por que o establish-
ment italiano decidiu fazer des-
te ex-“comunista” Presidente da 
República. A resposta não é tão 
difícil. Este foi um reconheci-
mento agradecido pelos serviços 
prestados à burguesia por Napo-
litano, o homem que, junto a ou-
tros líderes “comunistas”, trans-
formou o uma vez poderoso PCI 
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em um partido burguês – o Parti-
do Democrático (PD). Em outras 
palavras, Giorgio Napolitano, 
como Eric Hobsbawm, se tornou 
parte do establishment.

Em 1998, em agradecido reco-
nhecimento pelos serviços pres-
tados, Eric Hobsbawm foi feito 
Companheiro de Honra pela rai-
nha em 1998. Isto aconteceu logo 
depois de Tony Blair se tornar 
primeiro-ministro e o próprio Blair 
deve ter estado por trás disto.

Um ano antes de sua morte, este 
antigo “comunista” impôs o selo 
final a sua degeneração política hu-
milhando-se diante da monarquia:

“A monarquia constitucional 
sem o poder executivo tem-se re-
velado um quadro confiável para 
os regimes liberal-democráticos, 
como nos Países Baixos, Bélgica, 
Grã-Bretanha e Espanha. É pro-
vável que permaneça útil, apenas 
porque remove da política o pro-
blema da sucessão. (Imagine ter 
de escolher algum membro do 
presente ou do passado governo 
como presidente). Não fará ne-
nhum mal ao monarca praticar 
uma religião, mas não há nenhum 
caso de se identificar um país 
multi ou não religioso com um 
monarca que é o chefe de uma 
única fé. A monarquia deixou de 
ser relevante para a maioria dos 
habitantes da Commonwealth. 
Esta questão é suscetível de se 
tornar evidente após a morte da 
presente rainha”.

O mesmo Hobsbawm que lou-
vou os Jacobinos que cortaram 
fora a cabeça de Luís XVI ago-
ra nos informa que a monarquia 
constitucional em geral “tem-se 
revelado um quadro confiável 
para os regimes liberal-demo-
cráticos” e que “é provável que 
permaneça útil”. Esta pequena 
pérola está contida em um artigo 
adequadamente intitulado “God 
Save the Queen” (Prospect, 23 

de março de 2011). Pode-se ima-
ginar exemplo mais repugnante 
de agachamento e mesura ante o 
establishment – mesmo em suas 
mais retrógadas e reacionárias 
manifestações?

Apostasia

Em uma entrevista publicada 
em La Stampa, em um de julho de 
2012, Hobsbawm foi questionado: 
“Você ainda é comunista?” Ele re-
plicou da seguinte forma:

“O comunismo não existe mais. 
Eles são fiéis à esperança de uma 
revolução embora eu não ache que 
vá acontecer novamente. Eu não 
sei o suficiente para ser um co-
munista. Eu sou marxista porque 
penso que não haverá estabilidade 
até que o capitalismo se transforme 
em algo irreconhecível do capita-
lismo que conhecemos hoje”.

Em uma entrevista à BBC2 no 
início de 2012, o Professor foi 
perguntado por Jeremy Paxman 
se o capitalismo era compatível 
com justiça social. Ele respon-
deu: “isto pode acontecer”. No 
final da entrevista ele confes-
sou que era pessimista, que ele 
achava que não se encontraria 
nenhuma solução, e que, con-
sequentemente, enfrentaríamos 
“um período sombrio durante os 
próximos 20-30 anos”.

Pode-se perceber como algo 
surpreendente que um homem 
que gastou a primeira metade de 
sua vida escrevendo livros sobre a 
luta de classes (isto é, nos séculos 
XVIII e XIX) deva passar a se-
gunda metade explicando como a 
luta de classes é coisa do passado. 
E é ainda mais surpreendente que 
ele tenha chegado a esta conclusão 
precisamente em um momento em 
que a luta de classes aumenta no 
mundo inteiro.

Por todos os lados vemos o iní-
cio da resistência: greves gerais, 

manifestações de massas, ocupa-
ções, Os Indignados etc. Mas o 
respeitado Professor não via nada 
mais que pequenos “protestos rai-
vosos”. Sua atitude em relação à 
revolução é claramente revelada 
por seu desdém por Maio de 1968 
na França. O escritor de obituários 
de The Economist notou com sa-
tisfação mal disfarçada: “A mais 
famosa manifestação moderna da 
fúria esquerdista, em Paris, em 
Maio de 1968, parecia-lhe um clu-
be de garotos mimados de classe 
média [sic]”.

Nesta única e rancorosa frase 
vemos não somente o completo 
abandono de qualquer perspectiva 
para o socialismo, mas também 
desprezo absoluto pelo potencial 
revolucionário dos trabalhadores 
e da juventude. Esta desconfian-
ça orgânica em relação às massas 
sempre foi uma marca do estali-
nista, mesmo quando no passado 
ainda falava de socialismo e co-
munismo.

Karl Marx escreveu uma vez 
que o poeta alemão Goethe, ape-
sar de suas realizações, ainda tinha 
uma cauda de filisteu pendurada 
atrás dele. A despeito de todos os 
seus protestos, Hobsbawm tinha 
a cauda de estalinista pendurada 
atrás dele até o fim de seus dias. 
A falta de confiança na classe tra-
balhadora e o soberbo desprezo 
pelas massas sempre fizeram par-
te da psicologia burocrática. Mas 
agora, no período de apostasia que 
se seguiu à queda da URSS, isto 
se transformou em algo completa-
mente podre.

Quando era criança, cresci em 
Gales nas margens do Atlântico. 
Havia belas praias com longos 
trechos de areia dourada. Quando 
se passeia ao longo dessas praias 
durante a maré baixa, pode-se ver 
todo tipo de fauna grotesca, pei-
xes mortos ou moribundos. Mas a 
maré sempre sobe novamente. As 
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ondas varrem todo o lixo antigo, e 
águas limpas trazem com elas oxi-
gênio e vida nova.

Há uma analogia entre as marés 
oceânicas e a luta de classes. A últi-
ma também desce e flui, pela óbvia 
razão de que a classe trabalhado-
ra não pode estar sempre em luta. 
Quando a luta de classes desce, 
deixa atrás de si traços de desmo-
ralização. As mentes dos homens e 
mulheres ficam confusas, presas de 
sentimentos pessimistas, ceticismo 
e do cinismo corrosivo.

Os homens e mulheres velhos 
e cansados, que abandonaram 
qualquer pretensão de apoiar o 
socialismo, tornaram-se cínicos 
profissionais cujo único objetivo 
na vida é infectar a jovem gera-
ção com seu venenoso ceticis-
mo. Eles se encontram nos cafés 
de cada capital europeia, chora-
mingando ao sorver seus chás 
de ervas, enquanto se queixam 
da suposta apatia dos jovens, ao 
mesmo tempo em que se engajam 
em recordações sentimentais dos 
dias em que eles eram jovens e 
ainda acreditavam em algo.

É esta a categoria que chamo 
de peixe morto. E um peixe morto 
começa a apodrecer pela cabeça. 
Eric Hobsbawm pertence a essa 
categoria. Ainda pior, ele tentou te-
orizar sua apostasia com todo tipo 
de pretensiosos argumentos pseu-
do-marxistas. Ele se escondeu por 
trás de sua reputação de “marxista” 
erudito para semear confusão e de-
sespero nas mentes da juventude. 
Seja qual for o mérito que pode ter 
tido no passado como escritor, foi 
destruído por isto.

Foram pessoas como Hobsba-
wm que constantemente defende-
ram o estalinismo durante déca-
das. Então, quando abandonaram 
finalmente o barco, imediata-
mente pularam dentro do vagão 
de orquestra do capitalismo e do 
reformismo, para proporcionar 

racionalizações eruditas à propa-
ganda da impossibilidade de fun-
cionamento do socialismo, e da 
impossibilidade de se derrubar 
o capitalismo. Em consequência, 
as pessoas deveriam aceitar o 
inevitável e simplesmente tentar 
reformar o sistema para torná-lo 
um pouco mais palatável.

Hobsbawm finalmente chegou 
à conclusão de que a Revolução 
Russa foi um erro sinistro. Como 
The Economist se regozijou em 
seu obituário publicado em cinco 
de outubro: “O comunismo colap-
sou ‘tão completamente’, escre-
veu ele (Hobsbawm), ‘que, neste 
momento, deve ser evidente que o 
fracasso estava integrado ao em-
preendimento desde o início’”.

Em um obituário do jornal 
italiano Il Manifesto, o autor 
lembrou um discurso de Hobs-
bawm, após a queda do muro de 
Berlin, no qual ele disse: “Talvez 
em 1917 tivesse sido melhor não 
ter tomado o poder”. Isto resume 
muito bem as coisas. E todos os 
políticos burgueses, todos os re-
formistas corrompidos e acadê-
micos contrarrevolucionários do 
mundo responderão em uníssono: 
“Amém!”.

Isto é uma falsidade do prin-
cípio ao fim. O que fracassou na 
URSS não foi o socialismo em 
qualquer sentido que pudesse ser 
entendido por Marx ou Lênin. O 
que fracassou foi uma caricatura 
burocrática e totalitária de socia-
lismo. Mas qual é a alternativa de 
Hobsbawm? Aqui está ela:

“Ainda há espaço para a maior 
de todas as esperanças, que é a de 
criar um mundo, no qual homens 
e mulheres livres, emancipados 
do medo e das necessidades ma-
teriais, vão viver a vida boa jun-
tos em uma boa sociedade? Por 
que não? O século XIX ensinou-
-nos que o desejo de uma socie-
dade perfeita não se satisfaz com 

algum projeto predeterminado de 
vida, seja ele Mórmon, Owenista 
ou o que seja; e pode-se suspeitar 
que, mesmo se tal novo projeto 
fosse a forma do futuro, nós não 
poderíamos sabê-lo ou não esta-
mos aptos atualmente a determi-
nar como seria. A função de busca 
de uma sociedade perfeita não é a 
de deter a história, mas a de abrir 
suas possibilidades desconhecidas 
e incognoscíveis para todos os ho-
mens e mulheres. Neste sentido, o 
caminho à utopia, afortunadamen-
te para a raça humana, não está 
bloqueado” (The Guardian, 10 de 
abril de 2009).

Lendo estas linhas, podemos 
pensar em um bom epitáfio final 
para Hobsbawm: “Do nada, atra-
vés do nada, para o nada”. Este é 
o tipo de conversa extravagante e 
ininteligível que hoje ganha foros 
de profundidade nos círculos aca-
dêmicos e entre aqueles da esquer-
da que esqueceram como se pensa.

Basta comparar esta bobagem 
à cristalinidade dos escritos de 
Marx, Engels, Lênin e Trotsky 
para se avaliar a profundidade do 
abismo onde os intelectuais pós-
-modernos estão afundados. Re-
cordemos as palavras de Hegel 
em A Fenomenologia do Espírito: 
“Pelo pouco com que se satisfaz 
a necessidade do espírito humano 
pode-se medir a grandeza do que 
perdeu”.

Existem muitas pessoas que há 
tempos abandonaram a luta pelo 
socialismo. Mas existem muitas 
mais que estão chegando à con-
clusão de que o capitalismo deve 
ser derrubado. Àqueles que estão 
cansados demais, acovardados ou 
desmoralizados para fazer algo, só 
pedimos uma coisa: por gentileza, 
saiam do caminho e nos permitam 
continuar a luta!

Tradução: Fabiano Leite
e Marcela Anita

Hobsbawm foi um marxista?



América Socialista
62

Mariátegui e 
a Revolução 
Permanente

Mariátegui e a Revolução Permanente



América Socialista
63

Mariátegui e a Revolução Permanente

José Pereira
Corrente Marxista Internacional

Um grande paradoxo en-
volve o pensamento de 
José Carlos Mariátegui. 

O homem que buscou o caminho 
da revolução latino-americana 
sem copiar outras experiências de 
emancipação, compartilhou, repro-
duziu o destino de outros grandes 
revolucionários: perseguidos, ca-
luniados e acolhidos com ódio em 
vida, para serem convertidos em 
ícones inofensivos “castrando o 
conteúdo de sua doutrina revolu-
cionária” depois de sua morte. Esse 
seu famoso chamado para cons-
truir a revolução latino-americana 
como “criação heroica” e não a re-
petição ao pé da letra de exemplos 
revolucionários que irradiavam 
da Europa tem sido utilizado para 
impulsionar o estudo da realidade 
concreta de nossa América, como 
Mariátegui queria e fez aplicando 
de maneira brilhante o método do 
marxismo, porém para cometer ce-
gamente os mesmos erros que se 
havia cometido em outros lugares, 
perseguindo utopias reformistas. 

As contribuições de Mariátegui 
conserva toda sua força e segue sen-
do imprescindível para aqueles que 
enfrentam os grandes problemas da 
revolução latino-americana, suas ca-
racterísticas e destino, além de suas 
peculiaridades como a questão na-
cional indígena. Mariátegui cometeu 
erros muito comuns em sua época 
como a despreocupação com a cisão 
que amadurecia no Partido Comu-
nista da União Soviética, a concep-
ção do período Inca como “comu-
nismo primitivo” ou ao abordar a 

questão nacional como uma questão 
de “raça”, uma concessão verbal a 
teorias positivistas e idealistas que, 
no entanto, não derruba sua visão 
concreta e política do problema.

Entretanto, a leitura atenta de 
suas obras não justifica a imagem 
de “marxismo romântico” com que 
se pretendeu liquidar com o mar-
xismo peruano. Como disse uma 
vez Gramsci, Mariátegui demons-
trava ser daqueles que aprendem 
um livro de cada vez e são melho-
res do que aqueles que esquecem 
um livro de cada vez. 

Serve para ele o epitáfio que Le-
nin escreveu para Rosa Luxembur-
go: “Pode acontecer que as águias 
voem mais baixo que as galinhas, 
mas uma galinha jamais pode voar 
como uma águia”.

O caminho ao marxismo

Mariátegui nasceu em 14 de 
junho de 1894 em Moquena, no 
extremo sul do Peru, uma região 
agrícola e indígena, terra de pisco 
e minérios, a capital do cobre peru-
ano. Sua família era muito humil-
de, sua infância pobre lhe obrigou 
a interromper os estudos muito 
cedo, apesar disso José Carlos se 
tornou um teórico fundamental do 
movimento operário peruano. Um 
acidente ocorrido aos 8 anos vai 
forçá-lo a passar sua breve vida 
sofrendo com problemas na perna 
esquerda, que foi posteriormente 
amputada. Ainda assim conseguiu 
começar uma carreira no jornalis-
mo, inicialmente como ajudante li-

notipista e depois, em 1914, como 
colunista do La Prensa.

Em 1919, fundou com Cesar Fal-
cón o jornal La Razón, cujas colunas 
continha propagandas de uma opo-
sição radical ao governo de Leguía 
que tinha dissolvido o Congresso e 
se autonomeado Presidente provisó-
rio. O jornal La Razón foi fechado e 
alguns de seus redatores, entre eles 
Mariátegui, obtiveram bolsa de estu-
dos para viajar para o exterior, que 
na verdade era condenação de exílio.

Assim, Mariátegui pôde viajar 
para a Itália onde chegou para viver 
o processo revolucionário lembrado 
como “biênio vermelho”, marcado 
por uma onda de greves operárias 
nas cidades do norte e ocupações de 
terras no centro e no sul.

Em 1920, após uma série de inú-
teis negociações por aumento sala-
rial, a Conferência Geral da Indús-
tria, a associação dos empresários 
italianos, decidiu recorrer ao blo-
queio, o fechamento patronal das 
empresas. A organização sindical 
dos metalúrgicos (FIOM) respon-
deu com a ocupação das fábricas. 
Em torno de 400 fábricas no norte 
do país foram tomadas por ope-
rários armados e organizados em 
milícias de autodefesa (os guardas 
vermelhos) e em Conselhos de Fá-
bricas, os organismos de poder ope-
rário que Gramsci tinha antecipado 
nas páginas da revista L’Ordine 
Nuovo (Nova Ordem) de Turín.

No entanto, nem a central sindi-
cal nem o Partido Socialista soube-
ram aproveitar essa situação orien-
tando, organizando e dirigindo o 

“A revolução latino-americana será nada mais e nada menos que uma 
etapa, uma fase da revolução mundial. Será simples e puramente a 

revolução socialista.”

(JC Mariátegui, Aniversário e balanço)
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proletariado e os camponeses para 
tomar o poder, como fez na Rússia 
o Partido Bolchevique. Enquanto 
por um lado o Partido Socialista e 
a direção do sindicato negociavam 
com o governo, por outro lado os 
industriais e latifundiários intensifi-
cavam seu apoio às bandas fascistas 
de Mussolini, dispostos a ceder-lhe 
o poder político para resguardar o 
regime capitalista de exploração.

Os vacilos da direção política 
do proletariado semearam frustra-
ção na classe média, que se bem no 
início simpatizava com a revolução 
socialista foi logo se aproximando 
da demagogia fascista que combi-
nava repressão violenta das organi-
zações do movimento operário com 
uma fraseologia antiburguesa. Era a 
demagogia da ordem oposta ao caos 
provocado não pela revolução, mas, 
sim, por suas vacilações na hora de 
lançar-se à conquista do poder.

Em 1921, após um acordo que 
nunca foi implementado sobre o 
tema salarial e o controle operário 
que serviu para a direção reformis-
ta do PS desmobilizar a revolução, 
o próprio PS sofreu uma cisão 
onde as correntes com orientação 
soviética encabeçadas por Grams-
ci e Bordiga abandonaram o Con-
gresso de Livorno para fundar o 
Partido Comunista da Itália.

Mariátegui viveu em primeira 
pessoa todos estes acontecimentos, 
relatando-os para os leitores peru-
anos do jornal El Tiempo de Lima. 
Em seus artigos, recopilados e pu-
blicados com o título de Cartas da 
Itália, Mariátegui se mostra neutro 
em relação aos fatos que vive e 
narra sem expressar suas convic-
ções, ainda que manifestando uma 
profunda admiração por Gramsci e 
um grande interesse pelos assun-
tos que acompanharam a cisão de 
Livorno e a ascensão do fascismo. 
A experiência italiana será funda-
mental no aprendizado de Mariáte-
gui, o familiarizará com questões 

centrais para o marxismo como a 
impossível colaboração de classes, 
a tática de frente única, a conquista 
do poder, a ameaça do fascismo.

Na Itália conhece também a 
mulher que será sua esposa, a ge-
novesa Anna Chiappa. O período 
italiano completa um processo a 
amadurecimento e aproximação do 
marxismo que o próprio Mariáte-
gui descreveu com estas palavras: 
“Desde 1918, nauseado de políti-
ca criola me orientei decididamen-
te para o socialismo, rompendo 
com minhas primeiras tentativas 
literárias de cartas contaminadas 
por decadência e bizantinismo fini-
seculares em pleno apogeu.”

Ainda na Itália, fundou a primei-
ra Célula Comunista Peruana, junto 
a outros exilados como Falcón. Ao 
voltar ao Peru, começa seu trabalho 
febril de colunista e organizador po-
lítico, primeiramente como diretor 
do Claridad, o jornal cofundado por 
Mariátegui e Victor Raúl Haya de la 
Torre – exilado no México – para 
depois ser o principal impulsio-
nador e teórico da constituição do 
Partido Socialista Peruano em 1928 
e da Confederação Geral dos Traba-
lhadores do Peru no ano seguinte. 

É justamente no ápice de sua 
atividade política que começam as 
fricções com a Internacional Comu-
nista, em pleno processo de degene-
ração. Uma recaída da enfermidade 
que o tinha privado de uma perna e 
as manobras burocráticas do Bureau 
Político da Internacional na Améri-
ca do Sul impedem Mariátegui de 
enfrentar pessoalmente essa batalha 
política e por sua sobrevivência.

Mariátegui planejava participar 
da I Conferência Comunista Latino-
-americana celebrada em junho de 
1929, em Buenos Aires, cidade em 
que pensava poder receber as curas 
necessárias para sua saúde. Inclusive 
em seus planos projetava passar um 
tempo em Buenos Aires e fazer dessa 
cidade a sede de sua revista Amauta. 

No entanto essa possibilidade lhe foi 
negada. Sua “Tese sobre o problema 
da raça” foi defendida por seu ami-
go Hugo Pesce e rejeitada pela Inter-
nacional. Nela, Mariátegui tratava 
de maneira absolutamente original 
o problema da questão indígena na 
América. A questão nacional tinha 
sido justamente uma das causas que 
desencadearam a cisão da Interna-
cional Comunista. Aproveitando a 
enfermidade de Mariátegui, o então 
responsável da Internacional Comu-
nista na América do Sul, Eudócio 
Ravinez assumiu a direção do Par-
tido Socialista Peruano. Deixado so-
zinho para enfrentar seus problemas 
de saúde, Mariátegui seguia com 
seus planos de viajar a Buenos Aires, 
quando, ao final de março de 1930, 
foi internado na emergência no hos-
pital de Lima onde morreu em 16 de 
abril com apenas 36 anos de idade. 
Um mês depois de sua morte, a dire-
ção do partido que Mariátegui tinha 
fundado decidiu mudar o nome para 
Partido Comunista Peruano. Por di-
ferentes motivos, Mariátegui sem-
pre tinha se oposto a mudar o nome 
do partido como exigia a Internacio-
nal Comunista. A mudança de nome 
do partido, decidido apenas por seus 
vértices, foi o repentino princípio de 
um processo de “desmariateguiza-
ção”, de castração da força da dou-
trina revolucionária de Mariátegui 
para convertê-lo no ícone inofensivo 
da ideologia oficial da Internacional 
Comunista.

A degeneração da
Internacional Comunista

Mariátegui não pode ser reivin-
dicado organicamente por nenhuma 
das correntes que levaram à cisão 
da Internacional Comunista. Menos 
ainda pela corrente estalinista, que 
converteu primeiramente o parti-
do mundial da revolução em uma 
agência de política externa em de-
fesa dos interesses da burocracia no 
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poder na URSS, para logo o liqui-
dar em um extremo ato de submis-
são aos aliados durante a Segunda 
Guerra Mundial. O que interessa 
aqui é evidenciar como, pelo cami-
nho da derrota de um pensamen-
to original, independente através 
da aplicação do método marxista, 
Mariátegui tinha chegado às mes-
mas conclusões gerais que Lenin e 
Trotsky em relação à revolução nos 
países coloniais, enriquecendo-as 
do ponto de vista das peculiarida-
des da revolução latino-americana. 
A leitura da discussão entre Mariá-
tegui e a Internacional Comunista, 
que o considerava um “herege” fora 
de controle, não deixa lugar para 
dúvidas a respeito dessa afirmação.

Mariátegui subestimou e não 
compreendeu plenamente o pro-
cesso de degeneração na Interna-
cional. Ainda em 1925 escrevia 
“mas os resultados da polêmica 
[entre a Oposição de Esquerda 
de Trotsky e o bloco majoritário 
Stalin-Bukharin-Zinoviev, NdR] 
não vai gerar um racha. Os líderes 
da velha guarda bolchevique... já 
deram explicitamente sua adesão 
à tese da necessidade de democra-
tizar o partido”. Essas afirmações 
e prognósticos estavam totalmente 
fora da realidade, uma realidade 
que Mariátegui, há que lembrar, 
nunca conheceu pessoalmente.

A Internacional Comunista foi 
fundada em 1919. Seus primeiros 
anos de vida foram anos de guerra 
civil, de luta pela defesa da Revo-
lução Russa que passava inevita-
velmente pela vitória da Revolução 
Mundial. Inclusive nessa situação 
objetivamente difícil a Internacio-
nal celebrou um Congresso a cada 
ano até 1922, congressos em que se 
discutiram e enfrentaram com a má-
xima democracia divergências nada 
secundárias, como, por exemplo, a 
questão da Frente Única e a revo-
lução nos países coloniais. Depois 
da morte de Lenin a Internacional 

realizou seu V Congresso em junho 
de 1924 e seu VI Congresso somen-
te em 1928, quatro anos depois, um 
período utilizado pela maioria no 
poder para liquidar a Oposição de 
Esquerda de Trotsky de maneira 
burocrática e impedindo qualquer 
contato com o resto da Internacio-
nal. As medidas excepcionais, dita-
das em 1921 e no X Congresso do 
Partido Comunista da URSS, foram 
utilizadas para expulsar a Oposição 
de Esquerda e banir seus dirigentes. 
Naquele Congresso se decidiu ve-
tar temporariamente a formação de 
correntes no interior do partido. No 
entanto, isso era, para Lenin, uma 
medida de caráter temporário e de 
interpretação flexível. Frente a uma 
moção apresentada por Riazanov 
que pretendia estender o veto a fu-
turos congressos, Lenin se opôs com 
este argumento: “Este Congresso 
não pode tomar decisões vinculantes 
que afetariam as eleições no próxi-
mo congresso. Se as circunstâncias 
provocam desacordos fundamentais, 
como se pode proibir sua apresenta-
ção para a consideração do partido 
em seu conjunto? Não podemos! ”.

A discussão democrática tinha 
sido substituída pela manobra buro-
crática de uma direção mais atenta a 
cuidar de sua suposta infabilidade, 
seu prestígio e poder do que à forma-
ção e educação de quadros. A mesma 
seleção dos quadros que se ressentia. 
O servilismo e o oportunismo eram 
premiados acima de qualquer outra 
capacidade. Gramsci, em certo senti-
do mestre de Mariátegui, enviou em 
1926 uma carta em nome da Ofici-
na Política do Partido Comunista da 
Itália, na qual, justificando a linha 
da maioria do PCUS formada pelo 
bloco de Stalin – Bukharin com ar-
gumentos que estamos de acordo e 
cuja análise não podemos nos apro-
fundar aqui, apelava para a unidade 
do “partido dirigente da Interna-
cional” em nome da qual expres-
sava sua ingênua convicção de que 

Stalin não tinha recorrido a “medi-
das excessivas” com as expulsões. 
Este simples chamado junto a uma 
linha que Gramsci reconhecia que 
Trotsky, Zinoviev e Kamenev são os 
que “contribuíram poderosamente 
para nos educar para a revolução, 
nos corrigiram algumas vezes muito 
enérgica e severamente e têm sido 
nossos mestres”, foi suficiente para 
que sua carta nunca fosse lida pelo 
delegado do PCI na Internacional, 
Palmiro Togliatti que Gramsci con-
siderava um medíocre e que Stalin 
promoveu a máximo dirigente da 
Internacional. Essa carta foi oculta-
da do próprio Partido Comunista da 
Itália até 1964.

Mariátegui e as “figuras” da 
Internacional Comunista

Mariátegui, ao contrário de Gra-
msci, não conheceu pessoalmente 
nenhum dos dirigentes da Interna-
cional. É interessante destacar como 
o seu reconhecimento da cisão na 
URSS amadureceu na medida em 
que se pode documentar. O mesmo 
Mariátegui nos disse que só pôde 
ler El Nuevo Curso, o grande artigo 
com que Trotsky começou sua bata-
lha no partido, focando na defesa de 
sua democracia interna. Ainda em 
1925, no artigo antes citado, Mari-
átegui ecoa as calúnias feitas contra 
Trotsky. Considera-o líder de “uma 
facção ou corrente derrotada dentro 
do bolchevismo”, mais ainda que 
“não foi nunca um bolchevique or-
todoxo. Pertenceu ao menchevismo 
até a guerra mundial... e somen-
te em julho de 1917 entrou para o 
bolchevismo”; e concluía “a opi-
nião de Lenin divergia da opinião 
de Trotsky a respeito dos problemas 
mais graves da revolução.” No en-
tanto, apenas três anos mais tarde e 
no meio de sua própria disputa com 
a Internacional Comunista, Mariáte-
gui corrige radicalmente sua aborda-
gem escrevendo: “Trotsky, exilado 
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da Rússia dos Sovietes: há aqui um 
evento que a opinião revolucionária 
do mundo não pode acostumar-se 
facilmente. Nunca admitiu o otimis-
mo revolucionário a possibilidade 
de que essa revolução só conclui-
ria, como a francesa, condenando 
a seus heróis... A opinião trotskista 
tem uma função útil na política sovi-
ética. Representa, se for para defini-
-la em duas palavras, a ortodoxia 
marxista, diante da descontrolada 
e rebelde influência da realidade 
russa. Traduz o sentido operário, 
urbano, industrial, da revolução so-
cialista. A revolução russa deve seu 
valor internacional, ecumênico, seu 
caráter de fenômeno precursor do 
surgimento de uma nova civilização, 
ao pensamento de Trotsky... Lenin 
apreciava generosamente a inte-
ligência e o valor da colaboração 
de Trotsky que, por sua vez, como 
testemunha o volume em que estão 
reunidos seus escritos sobre o chefe 
da revolução , acatou sem zelos nem 
reservas uma autoridade consagra-
da pela obra mais sugestiva e avas-
saladora para a consciência de um 
revolucionário. Mas se, entre Lenin 
e Trotsky pode apagar-se quase toda 
a distância, entre Trotsky e o próprio 
partido a identificação não poderia 
ser igualmente completa. Trotsky 
não contava com a confiança to-
tal do partido... sua posição singu-
lar – equidistante do bolchevismo e 
do menchevismo – durante os anos 
corridos entre 1905 e 1917, além de 
desconectá-lo das ferramentas revo-
lucionárias com que Lenin prepa-
rou e realizou a revolução, teve que 
liberá-lo para a prática concreta de 
líder do partido.”

No entanto, esse escrito de Ma-
riátegui segue considerando que 
“na maior parte do que diz respei-
to à política agrária e industrial, 
à luta contra a burocracia e ao 
espírito NEP, o trotskismo é de um 
radicalismo teórico que não con-
segue concentrar-se em fórmulas 

concretas e precisas. Nesse terre-
no, Stalin e a maioria junto com a 
responsabilidade da administra-
ção, possuem um sentido mais real 
das possibilidades”.

A Oposição de Esquerda

Em 1928, apenas um ano depois 
do exílio de Trotsky e da expulsão 
da Oposição de Esquerda, os fatos 
se tinham encarregado de demons-
trar a validez e a necessidade de sua 
batalha. “Já que em 1926, 60% de 
todo o trigo à venda estava nas mãos 
dos camponeses ricos, kulaks, que 
representava apenas 6% da popula-
ção e acumulava um poder cada vez 
maior. Nesse ano, as provisões de 
trigo adquiridas pelo Estado tinham 
sido reduzidas de 428 milhões de 
pud (equivalente a 16 quilos) a 300 
milhões” . O perigo de escassez nas 
cidades era iminente. A guerra civil, 
a Nova Política Econômica (NEP) e 
os erros da direção, alimentados pe-
las pressões de um aparato burocrá-
tico cada vez mais faminto e podero-
so, tinham mudado a fisionomia do 
próprio partido. Como tinha denun-
ciado a Oposição de Esquerda em 
sua plataforma de agosto de 1927, 
naquele ano “em 1º de janeiro ape-
nas um terço do nosso partido eram 
trabalhadores de fábricas (na reali-
dade, apenas 31%)... depois do XIV 
Congresso ingressaram no partido 
100 mil camponeses, a maioria dos 
quais são camponeses médios... ao 
celebrar-se o XIV Congresso, 38% 
dos que ocupavam postos responsá-
veis e de direção em nossa imprensa 
eram pessoas que tinha vindo a nós 
de outros partidos. ”.

Mariátegui não conhecia a pla-
taforma da Oposição de Esquerda. 
Esse documento começou a circular 
fora da URSS apenas quando um 
delegado do Partido Comunista dos 
EUA encontrou uma cópia traduzida 
da mesma em sua carteira, colocada 
ali por engano por uma secretária 

da Internacional. Contrariamente à 
opinião expressa por Mariátegui, a 
plataforma continha uma análise re-
alista e proposições concretas para 
reverter o processo degenerativo da 
URSS e resgatar sua direção prole-
tária. Propostas no âmbito econô-
mico, que exigiam menos conserva-
dorismo nos planos quinquenais de 
Stalin-Bukharin e uma política de 
industrialização que favorecesse aos 
camponeses pobres e a coletivização 
voluntária da terra; propostas sobre 
temas concretos como a habitação, a 
proibição de desocupações, a redu-
ção da jornada de trabalho, escolas 
e serviços sociais nos bairros ope-
rários para pôr realmente o proleta-
riado em condição de dirigir seu Es-
tado; propostas sobre a composição 
social do partido, a questão nacional 
e as questões internacionais. Propos-
tas que estavam na mesma linha de 
batalha de Lenin nos últimos anos, 
quando sugeriu ampliar a base ope-
rária no partido e sua presença no 
Comitê Central para combater o que 
ele mesmo definiu como “degenera-
ções burocráticas”.

A Oposição de Esquerda não 
combateu contra a teoria do “so-
cialismo em um só país” em nome 
de um radicalismo abstrato, mas 
sim mediante a crítica de suas 
bases analíticas e consequências 
práticas. “Toda a teoria do socia-
lismo em um país deriva funda-
mentalmente da suposição de que 
a estabilização do capitalismo há 
de durar uma série de décadas... 
[esta teoria] está desempenhando 
agora um papel desagregador e 
obstrui notoriamente a consolida-
ção das forças internacionais do 
proletariado em torno da União 
Soviética”. Vale lembrar que ape-
nas alguns anos mais tarde o mun-
do corria para a crise mais grave e 
profunda que o capitalismo tinha 
conhecido até a atual. A “teoria” 
do socialismo em um só país não 
educava os quadros da Internacio-
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nal nem do partido para afrontar as 
tormentas que se aproximavam.

Mariátegui e os zigue-zagues 
da Internacional

Frente à crise do grão de 1928 a 
burocracia se assustou e deu um giro 
à esquerda, passando do oportunis-
mo ao sectarismo. A liquidação dos 
kulaks foi realizada com métodos 
criminais, a preço de milhões de 
mortos e de um colapso da produção 
agrícola da qual a URSS nunca se 
recuperou. Os planos de industriali-
zação agora eram ousados: um pla-
no quinquenal devia concluir-se em 
quatro anos. Apenas Trotsky, exila-
do, entendeu que a ascensão de uma 
caricatura do que foi o programa da 
Oposição de Esquerda era uma ma-
neira de estabilizar o poder da buro-
cracia, poder que residia na econo-
mia planificada ameaçada pela NEP.

Nos anos 30, a maquinaria re-
pressiva se dirigiu definitivamente 
contra qualquer rastro de bolche-
vismo. Se nos anos 20 a disputa 
era entre quem tinha realmente 
sido um bolchevique, nos anos 30 
ter sido um bolchevique era a me-
lhor garantia para conseguir a con-
denação à morte. Os liquidadores 
da velha guarda bolchevique eram 
homens como Vishynski, juiz dos 
falsos julgamentos de Moscou, 
que tinha sido menchevique até 
1920 e tinha assinado no verão de 
1917 a ordem de deter nada me-
nos do que Lenin. 80% do Comitê 
Central do PCUS que dirigia os 
processos eram mencheviques. 
O processo de expropriação do 
poder político da classe operária 
soviética foi concluído vitorio-
samente em favor da burocracia, 
que se tornaria agente mundial da 
contrarrevolução.

Se naqueles anos inclusive os di-
rigentes mais espertos e informados 
como Preobrazhenski y Zinoviev se 
renderam frente ao giro à esquerda 

da burocracia, não se pode acusar 
a Mariátegui por ter expressado os 
julgamentos que fez sobre o “rea-
lismo” das políticas de Stalin. Mais 
que o próprio Gramsci, Mariátegui 
entendeu que “as medidas” utiliza-
das contra a Oposição na URSS não 
eram um simples “excesso”, um 
adorno supérfluo, mas sim o conte-
údo e a expressão da luta de classes 
dentro da URSS, luta que colocou 
Trotsky ao lado do “marxismo or-
todoxo” e do “proletariado urbano”. 
Essas intuições são sinais claros de 
uma inteligência viva alimentada 
pelo marxismo. Fora as circunstân-
cias do giro à esquerda na URSS e 
o fato de que permaneceu à margem 
da cisão da Internacional, apenas a 
morte repentina interrompeu seu 
ávido processo de formação e infor-
mação sobre os fatos.

A Internacional que Mariáte-
gui conheceu não foi a de Lenin e 
Trotsky, mas a que expressava e pre-
miava figuras sujas como Ravinez, 
que depois se tornou um anticomu-
nista ferrenho, e Codovilla, dirigente 
do Partido Comunista da Argentina 
que será lembrado apenas pelos seus 
erros frente ao peronismo e sua meti-
culosa perseguição dos “trotskistas”. 
Estes eram aqueles que rejeitavam 
as teses de Mariátegui, cujo núcleo 
fundamental é basicamente uma re-
formulação latino-americana da Re-
volução Permanente.

A Teoria da
Revolução Permanente

Esta teoria tão mistificada e fal-
sificada pode resumir-se assim: nos 
países coloniais e semicoloniais a 
plena e definitiva solução dos pro-
blemas pendentes da revolução 
democrática burguesa é possível 
apenas pela ação revolucionária 
do proletariado, que, em aliança e 
dirigindo-se às massas camponesas, 
iniciaria no terreno da propriedade 
privada dando assim à revolução 

um caráter permanente em direção 
ao socialismo, cuja vitória definiti-
va – ainda mais nos países de capi-
talismo atrasado – depende em últi-
ma instância da vitória da revolução 
mundial. Ou seja, que a revolução 
nos países coloniais e semicoloniais 
é socialista e internacional ou é sim-
plesmente um aborto.

A marca característica dos pa-
íses coloniais e semicoloniais é o 
atraso e a dependência econômica. 
A burguesia desses países apareceu 
tarde em cena na história, quando o 
mundo já tinha sido repartido entre 
as grandes potências capitalistas. É 
uma burguesia parasitária na medida 
em que participa como sócia menor 
do imperialismo para saquear, vive 
da renda e da demanda gerada dos 
enclaves de inversão imperialista. 
É uma burguesia conservadora por 
milhões de laços que a prendem ao 
latifúndio e à grande propriedade 
privada. É definitivamente incapaz 
de levar a cabo as tarefas da revo-
lução democrática burguesa, ou 
seja, a liquidação do feudalismo, a 
reforma agrária, o desenvolvimento 
das forças produtivas, a solução dos 
problemas nacionais. O conjunto de 
interesses dessa burguesia com o im-
perialismo e o latifundismo faz dela 
um adversário que, mesmo quando 
usa uma fraseologia anti-imperialis-
ta, se rende diante do imperialismo 
quando se trata de defender a ascen-
são revolucionária das massas.

A teoria da Revolução Perma-
nente foi confirmada em inúmeros 
exemplos históricos, tanto negati-
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vos como positivos. A própria revo-
lução russa foi o primeiro exemplo. 
Uma vez derrubado o czar, a bur-
guesia russa não soube nem pode 
cumprir com nenhuma das expec-
tativas das massas e, inclusive, de-
fendeu e continuou na guerra impe-
rialista. Até abril de 1917 o jornal 
oficial dos bolcheviques Pravda, 
dirigido naquele momento por Sta-
lin, apoiava criticamente o governo 
provisório presidido pelo aristocra-
ta liberal Georgi Lvov, defendendo 
também a continuação da guerra e 
incitando os soldados russos a res-
ponder com balas as balas alemãs.

Somente em abril, quando o 
próprio Lenin retificou sua velha 
fórmula da “ditadura democrática 
do proletariado e camponeses” para 
reorientar o partido para a tomada 
do poder, foi que os bolcheviques 
começaram o processo de ganhar a 
maioria dos sovietes e a revolução. 
A velha fórmula de Lenin jogou um 
papel propagandístico importante, 
no entanto demonstrava ser inútil 
na hora de definir o curso da revo-
lução. Apenas a tomada do poder 
por parte da classe operária pode-
ria começar a resolver as tarefas 
democráticas burguesas pendentes. 
As mesmas sucessivas revoluções 
vitoriosas, China e Cuba, puderam 
defender-se e solucionar a angus-
tiante questão agrária, apenas rom-
pendo com os limites de uma revo-
lução democrático-burguesa e com 
a nacionalização plena da economia 
e o consequente apoio das massas, 
rompendo com o capitalismo.

Por outro lado, a negativa con-
cepção estalinista de que a revolução 
nos países semicoloniais necessita 
de uma etapa democrático-burguesa 
e que a emancipação do imperialis-
mo e o desenvolvimento das forças 
produtivas devem continuar com o 
apoio à “burguesia progressista”, 
provocou uma série de inúmeras der-
rotas. A Revolução Chinesa de 1927 
foi afogada em sangue pelo próprio 

Chang Kai Shek, líder do Kuomin-
tang (Partido Nacionalista Chinês), 
que Stalin convidou como delegado 
chinês à Internacional Comunista, 
em nome de uma política de blo-
queio, aliança e colaboração entre 
todas as classes baseada na ideia de 
que todas elas se opunham ao impe-
rialismo por igual. Chang respondeu 
a esta aliança participando com os 
canhões imperialistas no bombar-
deio de Shangai onde os operários ti-
nham se levantado e com o massacre 
de um milhão de comunistas.

Mariátegui e a
Revolução Permanente

Mariátegui escreveu muitos arti-
gos sobre a situação chinesa. Neles, 
havia algumas brilhantes intuições 
sobre a transformação da revolução 
chinesa e da influência da penetra-
ção imperialista. Nesses escritos, 
como em outros, particularmente 
sobre a Índia, nota-se o vivo interes-
se de Mariátegui pelas questões in-
ternacionais e seu processo de ama-
durecimento como marxista. Nos 
primeiros artigos - particularmente 
sobre a China - Mariátegui faz al-
gumas concessões ao nacionalismo 
e alguns de seus expoentes, como 
Sun Yat Sen ou o próprio Chang 
Kai Shek considerando-o o homem 
que tinha em seu poder ser o liber-
tador, mas que traiu seu povo, com 
uma visão ainda romântica da revo-
lução. Mas já nos escritos de 1929 
e 1930, particularmente sobre a 
Índia, não poupa críticas a Gandhi, 
que considera um colaborador dos 
ingleses, apoiando as esperanças da 
luta pela independência da Índia no 
nascente movimento operário orga-
nizado desse país.

No entanto, é nos escritos sobre 
questões peruanas e latino-ameri-
canas, que Mariátegui conhecia e 
tinha estudado pessoalmente, que 
destaca seu autêntico pensamento 
sobre a revolução nos países colo-

niais. Em sua tese apresentada à pri-
meira Conferência Comunista Lati-
no-Americana de junho de 1929, 
em Buenos Aires, Mariátegui, por 
exemplo, escreve: “O anti-imperia-
lismo, para nós, não constitui nem 
pode constituir por si só um progra-
ma político, um movimento de mas-
sas apto para a conquista do poder. 
O anti-imperialismo, admitido que 
pode mobilizar o lado das massas 
operárias e camponeses, a burgue-
sia e pequena burguesia naciona-
lista (já negamos terminantemente 
essa possibilidade) não anula o an-
tagonismo entre as classes, não su-
prime sua diferença de interesses ”.

Comparando-se essas linhas 
com estas outras, com as quais 
Trotsky se opôs à política de co-
laboração de classes na China: “É 
um erro grosseiro crer que o im-
perialismo como agente externo, 
envolve em um só bloco todas as 
classes sociais da sociedade chi-
nesa... A luta revolucionária con-
tra o imperialismo não debilita, 
mas fortalece a diferença política 
entre as classes sociais ”. Trotsky 
não negava a possibilidade de 
uma aliança anti-imperialista com 
o Kuomintang, o que combatia 
frontalmente era a política de con-
siderar Chang Kai Shek um aliado 
estável, ter dissolvido o partido 
comunista e tê-lo submetido à dis-
ciplina do Kuomintang, medida 
que contrariava todas as resolu-
ções de Lenin sobre a Internacio-
nal Comunista.

A realidade peruana

Não surpreende que a tese de 
Mariátegui, correta em forma e 
conteúdo, fosse rejeitada pela In-
ternacional. Sua experiência com 
que o próprio Mariátegui definiu 
como “Kuomintang latino-ame-
ricano”, ou seja, a Alianza Po-
pular Revolucionária Americana 
(APRA) e seu fundador, Haya de la 
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Torre, além de seus estudos sobre a 
realidade peruana, lhe permitiram 
agora focar de maneira científica o 
problema da colaboração de classe 
defendida pela Internacional. E o 
levava a chocar-se com ela.

Em seus “7 ensaios da inter-
pretação da realidade peruana”, 
de 1928, Mariátegui caracteriza a 
burguesia peruana, e poderia facil-
mente aplicar à burguesia de toda a 
América Latina, como a seguir: “A 
classe latifundiária não conseguiu 
transformar-se em uma burguesia 
capitalista, dona da economia na-
cional. A mineração, o comércio, 
os transportes, encontram-se nas 
mãos do capital estrangeiro. Os 
latifundiários contentaram-se com 
servir de intermediários a estes, 
na produção agrícola de algodão 
e açúcar. Este sistema econômi-
co, tem mantido na agricultura, 
uma organização semifeudal que 
constitui o lastro mais pesado do 
desenvolvimento do país”.

A quem correspondia, então, a 
tarefa de resolver os problemas da 
revolução democrático-burguesa 
frente a esta burguesia intermediá-
ria, parasita e apenas acidentalmen-
te anti-imperialista? Mariátegui 
explica nitidamente: “O destino 
colonial do país resume seu pro-
cesso. A emancipação da economia 
do país é possível unicamente pela 
ação das massas proletárias, soli-
dárias com a luta anti-imperialista 
mundial. Apenas a ação proletária 
pode estimular primeiro e realizar 
depois as tarefas da revolução de-
mocrático-burguesa, porque o re-
gime burguês é incompetente para 
desenvolver e cumprir ”.

Essas conclusões a que Mariá-
tegui chegou são as mesmas a que 
Trotsky tinha chegado no Balanço 
e Perspectivas de 1905 e na Revo-
lução Permanente de 1929/30 – li-
vros que Mariátegui não conhecia 
– e o próprio Lenin nas Teses de 
Abril e vários discursos e resolu-

ções dos primeiros quatro congres-
sos da Internacional Comunista. E 
mais, Mariátegui estava plenamente 
consciente do indispensável cará-
ter internacional da revolução. Em 
Aniversário e Balanço, editorial do 
número 17 de sua revista Amauta, 
publicado em setembro de 1928, 
Mariátegui escrevia: “A mesma 
palavra Revolução, nessa Améri-
ca das pequenas revoluções, está 
bastante sujeita a mal-entendidos. 
Temos que reivindicar rigorosa e 
intransigentemente. Temos que res-
tituir seu sentido estrito e correto. 
A revolução latino-americana será 
nada mais e nada menos que uma 
etapa, uma fase da revolução mun-
dial. Será simples e puramente, a 
revolução socialista. A esta palavra 
se pode adicionar, segundo os ca-
sos, todos os adjetivos que se quei-
ra: “anti-imperialista”, “agrária”, 
“nacionalista-revolucionária”. O 
socialismo supõe, antecede e agre-
ga a todos”.

A questão nacional indígena

Uma das críticas mais desajeita-
das e que mais fizeram e continu-
am fazendo à teoria da Revolução 
Permanente de Trotsky é que su-
postamente descuida ou minimiza o 
problema das massas camponesas, 
confinando-a a um papel auxiliar 
baseado na desconfiança do poten-
cial revolucionário dos campone-
ses. Como o próprio Trotsky explica 
em resposta, a teoria da Revolução 
Permanente afirma simplesmen-
te que a solução plena e definitiva 

da questão agrária e da questão da 
opressão nacional, em suas “dife-
rentes combinações” apenas pode-
ria chegar com a adoção das “mais 
audazes medidas revolucionárias”. 
É por isso mesmo que Trotsky no 
Programa de Transição insistia para 
que os operários levassem a luta de 
classes ao campo, propondo ao pro-
letariado agrícola e aos camponeses 
pobres um pacto de luta comum 
contra os exploradores e por um go-
verno proletário-camponês .

Mariátegui, nisso consiste sua 
absoluta originalidade, foi mais 
além, rompeu preconceitos liberais 
e, inclusive, de certa esquerda, ao 
afrontar o grande problema revolu-
cionário constituído pela opressão 
nacional das maiorias indígenas de 
países como Peru, Bolívia, Equador, 
Guatemala, México, etc. Ainda que 
sua ênfase na questão nacional indí-
gena, o levou a cometer alguns erros 
teóricos justificáveis, o valor prático 
e concreto de sua visão mantém-se 
inalterado e com toda sua vigência.

Para Mariátegui, a questão na-
cional indígena, longe de ser um 
problema histórico, representava 
um enorme potencial revolucioná-
rio. Mas “a reivindicação indíge-
na carece de concretização histó-
rica enquanto se mantém em um 
plano filosófico ou cultural. Para 
adquiri-la – isto é para adquirir 
realidade, corpo – necessita con-
verter-se em reivindicação econô-
mica e política. O socialismo nos 
tem ensinado a colocar o problema 
indígena em novos termos. Temos 
deixado de considerá-lo abstrata-
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mente como um problema étnico 
ou moral para reconhecê-lo con-
cretamente como problema social, 
econômico e político. E então, sen-
tiremos pela primeira vez, o terre-
no ser esclarecido e demarcado ”

O problema do índio é o pro-
blema da terra, o problema de um 
latifúndio que é poder econômico 
e político semifeudal e que não foi 
liquidado, mas, sim, fortalecido na 
Independência e suas sucessivas 
evoluções marcadas pela penetra-
ção imperialista. Para Mariátegui, 
os índios são nação oprimida e 
classe explorada, incluindo aque-
le “índio analfabeto, que a cidade 
corrompe, [e que] se converte fre-
quentemente em um auxiliar dos 
exploradores de sua raça ”.

A opressão nacional e explora-
ção social dos índios é, para Mariá-
tegui, um problema político concre-
to antes de ser uma questão teórica. 
Como problema político concreto, 
sua solução passa pelos próprios 
índios que Mariátegui justamente 
considerava o aliado natural do pro-
letariado urbano na luta pelo socia-
lismo, única via para a emancipação 
tanto do operário como do indígena.

Em sua tese sobre o Problema da 
Raça, pontuava que “não menos de 
90% da população indígena assim 
considerada, trabalha na agricultu-
ra. O desenvolvimento da indústria 
de mineração trouxe como con-
sequência, nos últimos tempos, o 
emprego crescente de mão de obra 
indígena na mineração. Mas, uma 
parte dos operários mineiros conti-
nua sendo agricultores. São índios 
de “comunidades” que passam a 
maior parte do ano nas minas; mas 
que na época dos trabalhos agríco-
las retomam suas pequenas parce-
las, insuficientes para sua subsis-
tência.”  Essa situação continua se 
repetindo em países como a Bolívia 
e Peru. Para Mariátegui a via con-
creta para a solução da questão indí-
gena era a formação de vanguardas 

entre os indígenas proletarizados e 
semiproletarizados, para que pudes-
sem organizar suas comunidades, 
vencendo a resistência diante de 
“pregadores” mestiços, que falam 
espanhol e são brancos.

Era necessário, em primeiro 
lugar, educar os quadros políticos 
para vencer seus preconceitos com 
os índios. “Não é raro – escreveu 
Mariátegui – encontrar entre os 
próprios elementos da cidade que 
se proclamam revolucionários, o 
preconceito da inferioridade do ín-
dio e a resistência em reconhecer 
este preconceito como uma sim-
ples herança ou contágio mental 
do ambiente ”. E, mais uma vez, 
combater as políticas equivocadas 
da Internacional Comunista que se 
orientava para a reivindicação da 
autodeterminação indígena, ou seja, 
a formação de Estados indígenas 
independentes que para Mariátegui 
“não conduziria no momento atual 
à ditadura do proletariado índio 
nem muito menos à formação de um 
estado índio sem classe, como pre-
tenderam afirmar, mas sim à consti-
tuição de um Estado índio burguês 
com todas as contradições internas 
e externas dos Estados burgueses ”.

A natureza do
período Inca

Mariátegui considerava que o há-
bito à cooperação das comunidades 
indígenas poderia converter-se em 
base sólida para a edificação do so-
cialismo nas zonas rurais, represen-
tando assim um impulso poderoso à 
batalha pelo comunismo e contra as 
tendências capitalistas. É a mesma 
posição que Marx expressou em uma 
carta de 1881 à revolucionária russa 
Vera Zasulich, referente às suas per-
guntas sobre a possibilidade de uma 
revolução na atrasada Rússia e sobre 
o futuro da comunidade agrária rus-
sa, Marx respondeu o seguinte:

“E, embora sangrem e torturem 

a comunidade, esterilizem e esgo-
tem sua terra, os lacaios literários 
dos «novos pilares da sociedade» 
assinam ironicamente as feri-
das que causaram à comunidade, 
apresentando-as como sintomas de 
sua decadência espontânea. Afir-
mam que morreria de morte na-
tural e que seria um bem abreviar 
sua agonia. Não se trata, portanto, 
de um problema que tenha que ser 
resolvido; trata-se simplesmente 
de um inimigo que deve ser opri-
mido. Para salvar a comunidade 
russa, falta uma revolução russa. 
Além disso, o Governo Russo e 
os «novos pilares da sociedade» 
fazem o que podem preparando 
as massas para semelhante catás-
trofe. Se a revolução acontece em 
seu tempo oportuno, se concentra 
todas suas forças para assegurar 
o livre desenvolvimento da comu-
nidade rural, esta se transformará 
logo no elemento regenerador da 
sociedade russa e no elemento de 
superioridade sobre os países sub-
jugados pelo regime capitalista”.

Para fortalecer sua posição, ou-
tra demonstração de aplicação lúci-
da do método marxista a uma reali-
dade concreta, Mariátegui defendeu 
a ideia de que o período Inca pudes-
se caracterizar-se como “comunis-
mo primitivo” e que daí descende o 
hábito da cooperação das comuni-
dades agrárias. Para ele, tratava-se 
do comunismo possível no estado 
de desenvolvimento das forças pro-
dutivas da época do período Inca.

Uma sociedade onde uma cas-
ta liberada do trabalho manual se 
dedicava a olhar para as estrelas 
e proibir o povo de comer deter-
minados alimentos, onde existia a 
escravidão, um problema de suba-
proveitamento da terra e necessi-
dade de novas terras que impulsio-
nava as guerras expansivas, onde o 
exército era profissionalizado e as 
divisões internas impediram a de-
fesa do império frente aos conquis-
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tadores, não pode ser considerada 
como “comunismo primitivo”.

Trata-se melhor de uma expres-
são do “modo de produção asiáti-
co”, categoria de Marx que descreve 
uma formação social pouco desen-
volvida, onde uma casta – símbolo 
da unidade das comunidades agrí-
colas – consume o excedente e ga-
rante uma distribuição da produção 
agrícola e as grandes obras, estradas 
e irrigação, necessárias para mantê-
-las. Lembremos que os Grundrisse 
de Marx, onde expõe de maneira 
exaustiva o conceito do modo de 
produção asiático, foram publica-
dos pela primeira vez ao final dos 
anos 30 e, portanto, o conceito era 
desconhecido para Mariátegui.

Outros autores consideraram 
que este erro teórico de Mariátegui 
afeta toda sua elaboração. Não esta-
mos de acordo. O hábito de coope-
ração nas comunidades indígenas, 
a reciprocidade do trabalho, exis-
tem realmente. Além da questão 
da natureza do período Inca, resta 
vigente a leitura revolucionária da 
questão indígena que faz de Mari-
átegui e sua concreta vinculação à 
luta revolucionária pelo socialismo.

Mariátegui e o APRA

A questão indígena foi uma das 
razões do acordo amadurecido en-
tre 1926 e 1928 entre Mariátegui e 
Víctor Raúl Haya de la Torre. Mui-
to foi especulado sobre essa breve 
colaboração entre Mariátegui e o 
APRA que naquele período não era 
ainda um partido. Reivindica-se 
Mariátegui como um dos fundado-
res do APRA, fato que não parece 
incomodar demais as organizações 
do campo comunista que se procla-
mam mariateguistas. Enfim, isso 
demonstraria, contrariamente à lei-
tura que temos feito até o momento, 
que Mariátegui não era contrário às 
políticas de colaboração de classes.

Já explicamos que o período en-

tre seu retorno ao Peru e 1927-28 
foi um período em que Mariátegui 
estava consolidando sua adesão ao 
socialismo e o marxismo desenvol-
vido em seu exílio italiano. A ruptu-
ra com o APRA quando este passava 
de ser movimento anti-imperialista 
para constituir-se como partido e 
a contemporânea participação na 
fundação do PSP e da CGTP, de-
monstram pelo menos que as inten-
ções de Mariátegui a respeito desta 
organização não eram de delegar à 
direção pequeno-burguesa os desti-
nos da revolução peruana.

Para Mariátegui estava claro, 
desde o primeiro momento, a neces-
sidade da organização revolucioná-
ria e independente do proletariado. 
Necessidade que a experiência da 
traição do Kuomintang e de Chang 
Kai Shek fortaleceu, porque é exata-
mente na comparação entre o APRA 
e o Kuomintang que se desenvolve 
a polêmica sucessiva com Haya de 
la Torre, como se vê claramente na 
tese de Mariátegui à Conferência 
Comunista Latino-americana.

Em uma carta a Nicanor De la 
Fuente, de 20 de junho de 1929 
(publicada no terceiro tomo de 
suas Correspondências), Mariá-
tegui explica suas relações com o 
APRA: “Nós trabalhamos com o 
proletariado e pelo socialismo. Se 
há grupos dispostos a trabalhar 
com a pequena burguesia por um 
nacionalismo revolucionário, que 
ocupem seu posto. Não nos nega-
remos a colaborar com eles se re-
presentam efetivamente uma cor-
rente, um movimento de massas”. 
Era a mesma posição que Trotsky 
tinha defendido contra o servil 
oportunismo da Internacional com 
o Kuomintang.

Em seu escrito mais polêmico 
contra o APRA, e mais polêmico 
com a mesma política da Interna-
cional Comunista sob Stalin, Pon-
to de vista anti-imperialista, Mari-
átegui afirmava: “O que mais pode 

se opor à penetração capitalista, a 
demagógica pequena burguesia? 
Nada, além de palavras. Nada, 
mas uma embriaguez temporária 
nacionalista. O assalto ao poder 
pelo anti-imperialismo, como mo-
vimento demagógico populista, se 
fosse possível, não representaria 
nunca a conquista do poder pelas 
massas proletárias, pelo socialis-
mo. A revolução socialista encon-
traria seu inimigo mais encarniça-
do e perigoso – perigoso pela sua 
confusão, pela demagogia -, na pe-
quena burguesia agarrada no po-
der e ganha para seu comando.” 
Estas linhas escritas em 1929, têm 
um caráter profético não apenas a 
respeito do APRA, mas aos vários 
experimentos populistas, de Ter-
ceiras Vias nacionalistas que des-
de o peronismo ao MNR boliviano 
marcaram a luta revolucionária do 
século passado.

Não está longe para chegar o 
tempo em que o verdadeiro pen-
samento de Mariátegui, sua vida e 
exemplo encorajem a revolução la-
tino-americana e sua memória seja 
levantada e reivindicada como mes-
tre do marxismo pelos trabalhado-
res, jovens, camponeses e indígenas 
na luta por uma Federação Socialis-
ta da América Latina. Uma luta, nas 
palavras de Mariátegui, que tanto 
assustou os filisteus seguidores dos 
zigue-zagues e das degenerações 
da Terceira Internacional, serão o 
fôlego e o slogan para os revolucio-
nários do nosso continente. Como 
Mariátegui “somos anti-imperialis-
tas porque somos marxistas, porque 
somos revolucionários, porque nos 
opomos ao capitalismo com o so-
cialismo como sistema antagônico, 
chamado para sucedê-lo, porque 
na luta contra os imperialismos 
cumprimos nossos deveres de soli-
dariedade com as massas revolu-
cionárias da Europa ”.

Tradução: Marcela Anita
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Serge Goulart
Esquerda Marxista

Introdução

O objetivo deste texto é jogar 
um pouco de luz sobre a ação po-
lítica orquestrada internacional-
mente, que busca desnaturar as 
organizações operárias integrando-
-as à “boa governança” junto com 
empresas e governos. Esta “ten-
dência” da época do imperialismo 
(integrar os sindicatos ao aparelho 
de Estado, León Trotsky) hoje dá 
saltos de qualidade. Este texto não 
pretende esgotar o tema do que 
ocorre atualmente nos sindicatos. 
Ele propõe chamar atenção dos mi-
litantes sindicais conscientes para 
a ofensiva de desnaturação dos 
sindicatos promovida pelo capital 
e suas instituições, que é apoiada 
pelos principais dirigentes sindi-
cais de quase todos os países. 

Esta ofensiva tem muitas face-
tas. Ela vai do tripartismo às “Co-
missões de Gestão” ou “Comissões 
de Empresa”, do tipo que a DGB 
alemã tanto praticou e pratica. Vai 
da reelaboração das leis trabalhis-
tas até uma ofensiva geral para 
“revisar”, ou seja, modificar e fle-
xibilizar inúmeras convenções da 
OIT (este velho órgão – 1919 – da 
ONU para institucionalizar a co-
laboração de classes). Exemplos 
de alvos são as convenções que 
proíbem o trabalho de crianças, o 
trabalho escravo e o trabalho femi-
nino noturno na indústria, entre ou-
tras. Convenções estas que a partir 
de lá se transformaram em leis em 
inúmeros países. 

É neste quadro que se inclui 
a “flexibilização” do caráter dos 
sindicatos, que busca reduzir a re-
sistência operária contra a super-
-exploração e baixar o custo do 
trabalho. Esta flexibilização impli-
ca em mudar a natureza dos sindi-

catos ou destruí-los como organi-
zações operárias.  

Mussolini foi quem levou mais 
longe a integração dos sindicatos 
operários com as organizações 
patronais, por meio das Câma-
ras Corporatistas, onde sentavam 
patrões, trabalhadores e gover-
no. Para fazer isto naquela época, 
precisou antes destruir fisicamen-
te as organizações operárias pelo 
fascismo, prendendo e matando 
militantes e dirigentes sindicais de 
todas as sensibilidades políticas. 
Atualmente, são os próprios diri-
gentes sindicais que “lutam” para 
constituir “Conselhos Tripartites”, 
“Câmaras Setoriais Tripartites” e 
outras formas de colaboração de 
classe, integração dos sindicatos 
ao aparelho de Estado e subordina-
ção dos interesses da classe traba-
lhadora às necessidades do capital 
nacional e internacional.

Mas a situação atual em todo o 
mundo está marcada pela resistên-
cia das massas e pela incapacidade 
da burguesia de controlar a situa-
ção. Podemos afirmar sem medo 
de errar que nenhum dos planos de 
contrarreformas impostos em es-
cala internacional poderia ter sido 
aplicado sem o apoio, velado ou 
descarado, da maioria dos dirigen-
tes sindicais de cada país.

Um setor da burguesia interna-
cional se inclina para um enfren-
tamento direto com o movimento 
operário e para a destruição de suas 
organizações. São casos: a FIAT 
italiana, que baniu de suas fábricas 
o principal sindicato de metalúr-
gicos, a FIOM, demitindo todos 
os seus filiados; a criminalização 
crescente das greves e mobiliza-
ções sociais, a prisão e condenação 
de dirigentes sindicais, da juven-
tude e de políticos de esquerda no 

Brasil (CUT, sindicatos, Fábricas 
Ocupadas, MST, USP etc.); as leis 
anti-sindicais adotadas nos últimos 
anos em pelo menos 24 Estados 
dos EUA, na Grécia e na Itália, en-
tre outros. 

Estes exemplos vêm crescendo, 
entretanto ainda não constituem o 
traço principal da ação do capital e 
de seus agentes. A maioria da bur-
guesia não se sente segura de po-
der ganhar uma batalha aberta, em 
especial se perder seu maior trun-
fo, que são os dirigentes enfeuda-
dos nas organizações sindicais de 
massa. Perto da maioria dos atuais 
dirigentes sindicais os velhos buro-
cratas reformistas europeus da pri-
meira metade do século XX eram 
verdadeiros revolucionários.

A burguesia precisa agir com 
muito cuidado, pois destruir os 
sindicatos diretamente implica em 
livrar-se também dos dirigentes 
sindicais aliados. E ela não pode 
permitir-se a este luxo. 

Para uma melhor compreen-
são da questão, esta contribuição 
retoma fatos do momento em que 
a citada ofensiva deu um salto de 
qualidade e passou a desenvolver-
-se aceleradamente, buscando “re-
formatar” o movimento sindical 
para “superar a velha e ultrapassa-
da luta de classes”. Este processo 
não está acabado, longe disso. Ele 
prossegue e aprofunda-se em todos 
os países, em especial nos momen-
tos em que crises econômicas e po-
líticas surgem e se desenvolvem. A 
cada dia é maior a integração dos 
sindicatos ao aparato de Estado e 
à política do Tripartismo, transfor-
mando-os na quinta roda da carru-
agem das empresas.

Porém, a resistência também 
se expressa e se expressará de 
diversas formas nos sindicatos e 



América Socialista
74

centrais sindicais através da luta 
de classes, afinal, a roda da histó-
ria é mais forte do que os apare-
lhos. Mas, para um final positivo 
e a quebra da colaboração de clas-
ses, para retomar o caminho cons-
ciente das massas em direção ao 
socialismo é preciso a intervenção 
consciente dos revolucionários 
marxistas. O primeiro passo é 
compreender o que ocorre e qual 
a dimensão internacional da meta-
morfose que o capital e seus agen-
tes buscam impor aos sindicatos.

“Sindicatos globais”

Bill Jordan, com 65 anos, elei-
to Secretário Geral da CIOLS em 
1966, renunciou a seu posto em 
2001. “Sir” Bill Jordan passou a de-
dicar-se apenas à Câmara dos Lor-
des britânica para a qual foi nomea-
do no ano 2000, por sua majestade, 
a rainha Elizabete da Inglaterra.

A renúncia do velho e históri-
co dirigente sindical metalúrgico 
inglês ao posto máximo da CIOLS 
foi concretizada em 21 de no-
vembro de 2001 durante reunião 

do Comitê Executivo da CIOLS, 
em Bruxelas, na Bélgica. De for-
ma alguma sua repentina renúncia 
(abortando no meio do seu manda-
to) a um posto de tal importância 
e sua aposentadoria podem ou de-
vem ser entendidos como um ato 
unilateral por decisão pessoal. São 
tempos de guerra. Uma guerra de 
longa duração em que Bill Jordan 
não servia mais.

Em seu lugar assumiu, imedia-
tamente, demonstrando que tudo já 
estava previsto e organizado, outro 

inglês, Guy Ryder, com 45 anos, 
um passado e uma disposição polí-
tica mais adaptada aos “novos tem-
pos”, como se diz nos organismos 
internacionais da globalização.

Guy Ryder foi assistente do 
Departamento Internacional das 
TUC (Central Sindical Britânica) 
de 1981 a 1985, depois trabalhou 
como secretário na seção Indus-
trial da Federação Internacional de 
Funcionários Públicos e Técnicos 
(FIET), baseada em Genebra, de 
1985 a 1988. Então foi diretor-
-adjunto e depois diretor do Birô 

de Genebra da CIOLS. Ao mesmo 
tempo foi eleito secretário do Gru-
po de Trabalhadores do Conselho 
de Administração da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
de 1993 até 1996, e depois foi re-
eleito para o mandato de 1996 até 
1998. Também assumiu a secre-
taria do Grupo de Trabalhadores 
da Conferência Internacional do 
Trabalho de 1994 até 1998.  A par-
tir de 1998 ele trabalhou na OIT 
como diretor do Birô de Ativida-
des do Grupo de Trabalhadores e, 

em março de 1999, foi nomea-
do chefe de Gabinete do Diretor 
Geral da OIT, Juan Moravia.

O perfil de Guy Ryder é de 
um homem que está muito mais 
adaptado às novas tarefas defini-
das pela direção da CIOLS, do 
que Bill Jordan, histórico diri-
gente metalúrgico, setor mui-
to organizado e combativo da 
classe operária internacional. 
Mesmo se este decidiu terminar 
sua vida como “Sir” louvando 
sua majestade: “God Save the 
Queen!”. 

Ryder assumiu definindo 
com clareza a tarefa que lhe foi 
assinalada pelos que o nomea-
ram: “Remodelar, reestruturar o 
movimento sindical internacio-
nal para responder às exigên-
cias de nosso tempo e aos de-
safios que ele nos impõe. Esta 

é a tarefa a qual nós devemos nos 
dedicar seriamente”. 

Em que momento o Comitê 
Executivo da CIOLS toma esta de-
cisão?

Apenas 71 dias após os aten-
tados do World Trade Center e 45 
dias após o início dos bombardeios 
no Afeganistão.

Um momento onde todos os pla-
nos e medidas já engajadas pelo im-
perialismo contra os povos, contra as 
nações e os direitos e conquistas da 
classe trabalhadora foram acelerados 
brutalmente. Esta situação inclui a 
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integração das organizações sindi-
cais à roda da globalização, à des-
truição das organizações sindicais 
como “fortalezas da classe operária 
em terreno inimigo” e sua transfor-
mação em organismos da “sociedade 
civil” na busca do “interesse geral”.  

Um momento onde uma verda-
deira guerra mundial pela redução 
do custo do trabalho conhece uma 
nova investida do imperialismo 
que não pode prescindir da ação 
dos aparelhos para levar até o fim 
sua política. 

A decisão de substituir “Sir” 
Bill Jordan por Guy Ryder é to-
mada no mesmo momento em que 
o Comitê Executivo da CIOLS 
debate as primeiras conclusões 
do texto “Reflexão do Milênio”, 
que é apresentado pela direção da 
CIOLS como “... uma revisão de 
amplo alcance sobre o trabalho e 
a eficácia do movimento sindical 
internacional”. No mesmo dia, o 
Comitê Executivo aceitou a filia-
ção da Central Geral dos Sindica-
tos Liberais, da Bélgica.

Ao discutir o texto “Reflexão 
do Milênio”, a primeira conclu-
são a que chega a CIOLS sob nova 
condução é de que: “O movimento 
sindical internacional deseja re-
forçar sua identidade comum com 
a denominação ‘Sindicatos Glo-
bais’” (Global Unions), a serviço 
prioritariamente da juventude, das 
mulheres e da luta contra a falta 
de acesso digital (informática e 
Internet) do movimento sindical”. 
Segundo o Comitê Executivo, ele 
“aprova o desenvolvimento do 
agrupamento sindical “Sindicatos 
Globais” como identidade comum 
para o movimento sindical interna-
cional e plataforma comum para 
campanhas internacionais”.  

Que implicações tem isto? O 
que são “Sindicatos Globais”?

Um Site na Internet. Isto mes-

mo. “Sindicatos Globais” é um 
site na web. Eis como eles mes-
mos se definem:

“Sindicatos Globais é um we-
bsite conjuntamente patrocinado e 
gerenciado por algumas organiza-
ções sindicais internacionais. Este 
Website dá aos seus membros a ca-
pacidade de chamar a atenção para 
seus parceiros, seus membros e as 
notícias que eles produzem para 
a imprensa, assim como para as 
campanhas que desenvolvem.”

Quem são estes parceiros e 
membros cujas atividades servi-
rão de “identidade e plataforma 
comum”? 

Educação Internacional (EI); 
Confederação Europeia de Sin-
dicatos (CES); Confederação In-
ternacional de Sindicatos Livres 
(CIOLS); Federação Internacional 
dos Trabalhadores da Construção 
e da Madeira; Federação Interna-
cional da Química, Energia, Minas 
e Trabalhadores Industriais; Fede-
ração Internacional dos Jornalis-
tas; Federação Internacional dos 
Metalúrgicos; Federação Interna-
cional Têxtil, Vestuário e Couro; 
Federação Internacional do Trans-
porte; Sindicato Internacional da 
Alimentação, Agricultura, Hotéis, 
Restaurantes, Fumo e Associação 
de Trabalhadores Aliados; Interna-
cional dos Serviços Públicos (ISP); 
Comitê Sindical de Assessoramen-
to da OCDE (TUAC); Rede Sindi-
cal Internacional (UNI).

Ou seja, em sua maior parte 
sindicatos profissionais internacio-
nais, a CIOLS e alguns organismos 
que nada têm de sindicais. Três 
destaques devem ser feitos sobre 
estes “membros”.

A CES (Confederação Europeia 
de Sindicatos) não é uma central 
sindical. Ela é um “organismo sin-
dical” da União Europeia. Ela tem 
como função e objetivo integrar os 
sindicatos nacionais das diversas 
nações europeias à “construção da 

Europa”, sob direção da Comis-
são Europeia, que também dirige a 
União Europeia. A CES é um ins-
trumento de integração/destruição 
das Centrais Sindicais e das fede-
rações sindicais nacionais, traba-
lhando na linha de construção da 
“Europa Social”, ou seja, no qua-
dro de aceitação e “humanização” 
do Tratado de Maastricht (destrui-
ção das nações e de todas as con-
quistas sindicais). Sua ação mais 
concreta e aparente é a pressão para 
aceitação e aplicação em cada país 
das “Diretivas” da Comissão Euro-
peia. Junto com isso organiza mais 
ou menos regularmente manifesta-
ções “europeias” para “pressionar” 
a União Europeia para que se preo-
cupe com os “direitos sociais”. Es-
tas manifestações são sempre para 
desviar o movimento de resistência 
que a classe operária desenvolve e 
canalizar o movimento para den-
tro do quadro sem saída da própria 
construção da União Europeia. 

O TUAC (Trade Union Ad-
visory Committee to the OECD, 
ou Comitê Sindical de Assessora-
mento da OCDE – que são as 29 
nações mais ricas do mundo) não 
tem nada a ver com uma organi-
zação sindical como se vê pelo 
próprio nome. É um organismo 
auxiliar da OCDE. A OCDE ficou 
mais conhecida no movimento sin-
dical brasileiro quando patrocinou 
a discussão secreta do famigerado 
MAI (Tratado Multilateral de In-
vestimentos. Para mais informa-
ções veja http://www.web.net/coc/
maiad.html) que pretendia “Escre-
ver a Constituição de uma econo-
mia global única”, nas palavras de 
Renato Ruggiero, ex-presidente da 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). O próprio TUAC se 
auto-define como “O TUAC é uma 
interface para os sindicatos com a 
OCDE. É uma organização sindi-
cal internacional que tem um sta-
tus consultivo com a OCDE e com 
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seus vários comitês”.
A UNI (Rede Sindical Interna-

cional - Union Network Interna-
tional) não é um sindicato, mas o 
resultado da união de várias orga-
nizações profissionais internacio-
nais (correios, bancos, telefonia, 
entre outros serviços). A UNI é 
uma “Rede Sindical Internacional” 
cujos fins são o de “conectar”, pas-
sar informações e divulgar cam-
panhas de suas várias partes des-
truindo de fato o caráter sindical 
das federações nacionais e inter-
nacionais que a ela se ligam. Eis o 
que diz a UNI sobre si própria: “A 
UNI é a internacional de serviços 
e conhecimento criada em 1º de ja-
neiro de 2000. Somos uma nova In-
ternacional para um novo milênio 
e para uma nova economia. Somos 
parte da resposta sindical a uma 
regionalização econômica cres-
cente e a globalização, assim como 
a convergência do que antes eram 
setores separados. O objetivo de 
um sindicato mundial é ajudar os 
sindicatos filiados e seus membros 
a ressaltar a dimensão humana 
em uma economia cada vez mais 
globalizada. A UNI alenta a soli-
dariedade além das fronteiras, co-
loca questões de interesse comum 
aos empregadores, aos governos e 
aos organismos internacionais – e 
promove os direitos internacionais 
em âmbito mundial” 

Fundada em 1º de janeiro de 
2000, a Rede Sindical Internacio-
nal (Union Network Internatio-
nal - UNI)  reuniu as  seguintes 
organizações: A Internacional de 
Comunicações - 4,5 milhões de 
membros em 127 países com 281 
sindicatos afiliados; A FIET (Ser-
viço Público e Setor de Serviços) 
- 10 milhões de membros em 136 
países com 435 sindicatos afilia-
dos; A Federação Gráfica Interna-
cional - 1 milhão de membros em 
76 países com 103 sindicatos; A 
Internacional dos Meios de Comu-

nicação e do Espetáculo – 200 mil 
membros em 65 países com 130 
sindicatos afiliados; Sua sede é 
em Nyon, Suíça, e conta com qua-
tro regionais: UNI-Africa, UNI-
-Américas, UNI-Asia & Pacífico 
e UNI-Europa. Conta, também, 
com 12 setores que cobrem uma 
variedade de ramos econômicos: 
UNI Comércio, UNI Eletricida-
de, UNI Finanças, UNI Indústria 
Gráfica, UNI Cabelereiros e Este-
ticistas, UNI IBITS (funcionários 
da indústria de Tecnologia e Infor-
mática - TI), UNI Meios de Comu-
nicação, Espetáculo e Artes, UNI 
Postal, UNI Serviços de manuten-
ção, UNI Seguro social e serviços 
de saúde, UNI Telecomunicações, 
UNI Turismo. Por último, para, 
como diz a própria UNI, “abordar 
as questões de caráter trans-seto-
rial, a UNI conta com três grupos 
chaves: UNI Mulheres, UNI Ju-
ventude e UNI-Profissionais”.

Seu Secretário Geral, Philip 
Jennings, esclarece seu caráter 
definindo-a não como um sindi-
cato ou uma central sindical, mas 
como uma “organização mundial 
em rede” para servir de “interface” 
ou, de fato, de “relê” entre os sin-
dicatos e as multinacionais. Após 
exemplificar as mudanças no mun-
do e o surgimento da “nova econo-
mia”, ele explica: 

“Nós, os sindicatos, temos que 
reconhecer esta evolução e em 
consequência temos que mudar 
– esta é propriamente a finalida-
de da UNI. Queremos que nossos 
membros sejam atores mundiais e 
velaremos para que sua voz seja 
ouvida na nova economia globali-
zada. Um número cada vez maior 
de nossos membros trabalha para 
os mesmos empregadores mun-
diais. A UNI nos dá os meios de 
desenvolver o diálogo frutífero 
com estas empresas. Por último, 
se surgem dificuldades queremos 
ajudar a nossos membros graças a 

uma solidariedade mundial verda-
deiramente eficaz”. 

Mais claro quase impossível. A 
UNI muito pouco tem a ver com o 
caráter de um sindicato, e em todo 
caso nada tem a ver com a defe-
sa dos interesses da classe traba-
lhadora frente aos interesses dos 
patrões, governos e organismos 
internacionais (FMI, Banco Mun-
dial, OMC, ONU, União Europeia 
etc.). A UNI é uma das pontas de 
lança da “reestruturação” sindical 
mundial. E o website “Sindicatos 
Globais” (identidade e plataforma 
comum para o movimento sindical 
internacional, segundo o Comitê 
Executivo da CIOLS) é um desen-
volvimento, um aprofundamento, 
do movimento que levou à cons-
tituição desta UNI. Movimento 
impulsionado em todas as escalas, 
especialmente pelo conjunto dos 
aparatos da Internacional Socia-
lista. Este passo à frente busca en-
volver o conjunto das organizações 
sindicais internacionais, inclusive 
a própria CIOLS, para mergulhá-
-los no pântano da cooperação e 
parceria orgânicas com os organis-
mos do capital financeiro interna-
cional e com as multinacionais. É 
um passo à frente na integração e 
destruição dos sindicatos a partir 
de cima, descendo o véu do tota-
litarismo no mundo e da transfor-
mação dos sindicatos em ONGs. E 
que ninguém se engane: o que vem 
de cima vai tocar todos os sindica-
tos até embaixo.

Um exemplo é a declaração do 
“Sindicatos Globais” divulgada em 
16 de novembro de 2001, na vés-
pera da reunião do FMI e Banco 
Mundial, em Otawa, Canadá. Assi-
nada pela CIOLS, pelos Sindicatos 
Profissionais Internacionais e pela 
TUAC, tinha o seguinte título: “Os 
‘Sindicatos Globais’ pedem estí-
mulo para a economia mundial”.

E no texto se lê: “Os ‘Sindica-
tos Globais’ (Global Unions) pro-
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põem que as instituições financei-
ras internacionais (IFI), com sede 
em Washington, adotem medidas 
de emergência para contrabalan-
çar as devastadoras repercussões 
econômicas e sociais dos trágicos 
eventos de 11 de setembro”. De-
pois diz: é preciso “aliviar a Dívi-
da Externa dos países pobres mui-
to endividados” e põe ênfase no 
“papel chave que deve desempe-
nhar o sindicalismo na luta contra 
a pobreza”. Termina pedindo “... 
uma reforma urgente das políticas 
e práticas do BFMI e do Banco 
Mundial a fim de que estas insti-
tuições contribuam para formar 
uma comunidade planetária mais 
equitativa e contrabalanceiem a 
crescente possibilidade de uma 
recessão mundial”. Eis o papel do 
“Sindicatos Globais”, que de sindi-
cato não tem nada.

As decisões do Comitê Execu-
tivo da CIOLS, de 21 a 23 de no-
vembro de 2001, têm uma grande 
importância, pois são iniciativas, 
depois do 11 de setembro de 2001, 
visando acelerar a sua adaptação à 
tarefa que se deram: transformar a 
CIOLS numa ONG de vago aspec-
to sindical mundial e destruir os 
sindicatos em todo o mundo.

Por isso a abrupta troca de 
Secretário Geral no meio de seu 
mandato. Ryder, um intelectual 
burocrata e eterno funcionário, é 
um homem mais adaptado, mais 
preparado para a tarefa de acabar 
com a Central Sindical Mundial 
baseada em Centrais Sindicais 
Nacionais. O não tão velho “Sir” 
Biull Jordam, que fez a vida 
(mesmo que enganando-os com 
sua política) dirigindo velhos sin-
dicatos reformistas baseados na 
luta de classes, não sabe direito 
como fazer a tarefa que o capital 
financeiro especulativo interna-
cional e as multinacionais deter-
minaram. Pois, qualquer que te-
nha sido a política da CIOLS e de 

suas direções até a data, a CIOLS 
continuava a ser uma Central 
Sindical Mundial baseada em 
centrais sindicais nacionais que, 
por sua vez, se sustentam na exis-
tência de sindicatos operários em 
sua base.

Para um mundo onde o impe-
rialismo busca amplificar a ex-
ploração até as últimas consequ-
ências e ameaça mesmo romper o 
quadro das nações e estabelecer 
uma “sociedade globalizada”, 
dirigida pelas corporações multi-
nacionais, onde se encontrariam 
regiões úteis e regiões inúteis 
(África útil, África inútil, Euro-
pa útil, Europa inútil, Brasil útil, 
Brasil inútil etc.), empurrando a 
civilização para a barbárie, nada 
mais adequado que destruir os 
sindicatos.  Para isso integram-se 
aos organismos internacionais, 
transformando-os em “interfa-
ces” (TUAC e outras) entre as 
massas desesperadas e os orga-
nismos internacionais da globa-
lização. Para isto combinam-se a 
“regionalização” (CES, Coorde-
nadora das Centrais Sindicais do 
Mercosul,  Aliança Social Con-
tinental etc.) e a “globalização” 
(“Sindicatos Globais”, UNI etc.).   

É com este objetivo que o Co-
mitê Executivo da CIOLS deci-
de, naquela reunião de 21 a 23 de 
novembro de 2001, “aprofundar 
o diálogo com os agrupamentos 
sindicais ainda não aderentes ao 
agrupamento ‘Sindicatos Glo-
bais’, principalmente com a Con-
federação Mundial do Trabalho 
(CMT)”.  

Quem é, ou melhor,
o que é a CMT?

A CMT nasceu como “Confe-
deração Internacional de Sindi-
catos Cristãos” (CISC), em 1920, 
na Holanda. Depois da II Guerra 
estava profundamente debilitada e 

colocou-se a questão de como am-
pliar suas bases, principalmente 
na África e na Ásia. Em 1959, em 
Saigon, realizou uma conferência 
onde se discutiu se “as grandes re-
ligiões mundiais teriam uma base 
ética comum ou convergente ca-
paz de orientar o comportamento 
social de seus seguidores”. Logo 
encontrou uma resposta esperta 
que lhe pareceu satisfatória e co-
meçou a trabalhar.

Em 1968, com os novos tempos 
e provavelmente com a ajuda de 
Deus, a CISC se transformou em 
CMT buscando “representar to-
dos os crentes” e não mais apenas 
os cristãos. Declara, então, que se 
baseia em “...uma concepção espi-
ritualista fundada na convicção de 
que a pessoa humana e o univer-
so foram criados por Deus, ou em 
outras concepções que coincidem 
com esta, em um esforço comum 
para edificar uma comunidade hu-
mana solidária na liberdade, digni-
dade e fraternidade”.

Sendo assim uma organização 
que se baseia nas concepções do 
Vaticano, ou das religiões, não é de 
estranhar que tenha trocado a pala-
vra “igualdade”, do grito de guerra 
dos revolucionários franceses, por 
uma “dignidade” que se poderia 
conseguir na sociedade capitalis-
ta, segundo o seu ponto de vista. 
A CMT, orientada pela doutrina 
social da Igreja “tem uma concep-
ção anticapitalista, antitotalitária e 
anticomunista do desenvolvimento 
e da sociedade”. 

A CMT está na origem do 
movimento para integrar o con-
junto das organizações sindicais 
no “espírito” da reacionária dou-
trina social da Igreja de coope-
ração e parceria. Ela desenvolve 
um movimento de integração 
das organizações sindicais entre 
si através de fusões, com obje-
tivo de estabelecer uma espécie 
de “unicidade sindical”, que ela 
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chama de “luta contra a dispersão 
das estruturas sindicais mundiais 
e o início de um processo de re-
novação...”.

Finalmente para completar a 
longa jornada de trabalho o Comi-
tê Executivo da CIOLS aplaudiu o 
acordo feito na OMC, em novem-
bro de 2001, sobre medicamen-
tos (acordo sobre os aspectos do 
direito de propriedade intelectual 
vinculados com o comércio). E 
despachou outro inadequado idoso 
para o escritório da OIT, em Bru-
xelas, aposentando de fato o Sr. 
Eddy Laurijssen, na CIOLS desde 
1965 e seu Secretário Geral Adjun-
to desde 1993.  

Uma nuvem internacional de 
“reformatação” estende-se 

para os sindicatos
no cenário nacional

A ofensiva da UNI em escala 
planetária já levou a muitas novi-
dades no caminho da destruição 
de sindicatos. Na Alemanha foi a 
fusão dos sindicatos de bancários 
com os sindicatos de serviços e de 
funcionários públicos, destruin-
do os velhos sindicatos edificados 
pela luta de classes e criando o 
novo “sindicato“ VERDI. 

Na França, a ofensiva já condu-
ziu a Federação Nacional dos Traba-
lhadores dos Correios-CGT (Fede-
ration CGT-PTT) a filiar-se à UNI. 
Em 15 de outubro de 2001 ocorreu o 
congresso da Federação Nacional da 
CGT-PTT. Em um contexto de des-
regulamentação e de privatização, a 
direção nacional propôs a adesão à 
UNI, na presença de Philip Jennings,  
Secretário Geral da UNI. Ele defen-
de naquele congresso a mesma posi-
ção da União Europeia sobre a guer-
ra contra o Afeganistão, de que ela 
era justa e necessária, mas que só se 
deveria atingir alvos determinados.

Nenhum documento sobre os 
estatutos, as orientações e os eixos 

reivindicativos desta organização 
havia sido comunicado aos delega-
dos para que eles pudessem decidir 
com algum conhecimento de cau-
sa. Mas um documento interno da 
UNI-Postal, na Internet, precisava 
sua posição sobre “a evolução dos 
serviços postais europeus”. Sua 
posição era clara:

“Mais especificamente, nós 
proporemos que toda nova libera-
lização:

- tome a forma de uma redu-
ção dos limites de peso e de preço, 
suscetíveis de garantir o financia-
mento e o fornecimento do serviço 
universal na Europa;

- seja introduzida suficiente-
mente longe no futuro, afim  de dei-
xar aos administradores postais o 
tempo de planificá-las;

- não seja introduzida nenhu-
ma até que um estudo aprofunda-
do desta nova etapa demonstre, de 
modo convincente que é possível 
de prever uma nova etapa sem pre-
juízo para o serviço universal com 
tarifas uniformes;”

É claro que isto significa a acei-
tação integral e sem resistência de 
todas as diretivas europeias. (Dire-
tiva Europeia é o nome das decisões 
da comissão que dirige a União Eu-
ropeia e que devem ser aplicadas 
por todos os países membros). 

É neste contexto que FO-Co-
municação (Federação Postal da 
CGT-FO), pela caneta de seu Se-
cretário Geral, Jacques Lemercier, 
vice-presidente da UNI-Europa-
-Postal escreve em uma nota in-
terna dirigida a seus militantes, em 
19 de setembro de 2001: “A UNI-
-Europa-Postal considera que o 
projeto de diretivas postais adota-
do pelos deputados europeus cons-
titui um bom acordo. Ele chama os 
governos a não ceder à chantagem 
da Comissão Europeia”.

O resultado foi o acordo ado-
tado em 15 de outubro de 2001 
pelo conselho dos ministros eu-

ropeus sobre uma nova liberali-
zação/privatização dos serviços 
postais em toda a Europa. Acor-
do que se inscrevia no objetivo 
de uma liberalização total do 
correio europeu no horizonte de 
2009/2010. 

A UNI no Brasil

No Brasil, há uma ofensiva da 
UNI que já despendeu enormes 
somas realizando supostas “ativi-
dades de formação” na Federação 
Nacional dos Trabalhadores dos 
Correios (Fentect) e em todos os 
outros setores sindicais. Estas ati-
vidades sempre se desenvolvem 
sob controle da direção norte-ame-
ricana da UNI e têm como condi-
ção para sua realização ser feita 
em hotéis cinco estrelas. Em um só 
ano na Fentect foram despendidos 
cerca de U$ 150 mil pagos pela 
UNI em “atividades de formação” 
buscando filiar a federação que re-
presenta cerca de 150 mil trabalha-
dores dos Correios.

Em 4 de setembro de 2001, 
numa reunião do Comitê Postal da 
UNI nas Américas, que antecedia 
o 1º Congresso Mundial da UNI, 
realizado de 5 a 9 de setembro de 
2001, em Berlim, discutiu-se o 
Congresso da Fentect. No relatório 
apresentado por Gilles Chapadeau, 
Diretor Regional da UNI, nesta 
reunião de 4 de setembro de 2001, 
patrocinada pelo Comitê Postal das 
Américas, pode-se ler:

“Como é do conhecimento do 
Comitê, faz três anos se desenvolve 
no Brasil um programa UNI-LCO/
TCO, que permitiu realizar ativi-
dades educativas e de organização 
com os sindicatos postais filiados 
à Fentect.

Continuando nosso trabalho no 
Brasil, também com a presença do 
companheiro Dale Clarck, partici-
pamos como observadores no VII 
Congresso Nacional da Fentect, 
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realizado em São Paulo entre os 
dias 15 e 19 de julho de 2001.

Apesar de que uma maioria de 
dirigentes nacionais e dos sindi-
catos dos Estados se manifestam 
partidários da integração à UNI, 
no VII Congresso não se conseguiu 
discutir a filiação devido a que, por 
intransigências de exclusivo cará-
ter ideológico colocadas por sin-
dicalistas que representam os par-
tidos políticos mais radicalizados 
do país,  podia-se pôr em perigo 
a unidade da Fentect. O positivo é 
haver conseguido o apoio dos prin-
cipais líderes da CUT e de membros 
do Partido dos Trabalhadores (PT) 
que se comprometeram com apoiar 
os objetivos da UNI.” (Informe 
Setor Postal – 11 meses depois da 
Conferência de Porto Rico”). 

Hoje, os trabalhadores dos Cor-
reios dos Estados Unidos são proi-
bidos legalmente de fazer greve. 
Os Correios da Itália estão des-
mantelados. Em toda a Europa as 
diretivas europeias impulsionam 
a privatização e ou terceirização 
dos correios. Na Argentina, os 
correios privatizados viraram ins-
trumento da máfia da droga. Em 
todos os lugares do mundo este 
serviço público que tem o caráter 
de ligar um ponto ao outro de um 
país, de permitir a comunicação e 
o desenvolvimento social e assim 
ajudar a constituir a nação, mas 
este serviço público está ameaça-
do. A necessidade da articulação 
internacional desta luta de resis-
tência é facilmente entendida por 
qualquer trabalhador. As federa-
ções internacionais poderiam jogar 
um papel extraordinário nesta luta 
para ajudar a classe trabalhadora a 
resistir à avalanche que o capital 
internacional organiza contra ela. 
Entretanto, sob orientação das pre-
tensas organizações internacionais 
destroça-se toda possibilidade de 
resistência de classe.

A CUT e a
Reestruturação Sindical

É evidente que a política dita 
de “reestruturação” ou “remodela-
gem” do movimento sindical não 
é uma “política de organização”, 
mas uma orientação política que 
tem como consequência final o 
desmantelamento da própria orga-
nização sindical. Assim, de forma 
alguma serão medidas organizati-
vas ou a defesa (necessária e im-
portante) da democracia sindical 
que vão resolver o problema. For-
ma e conteúdo têm uma estreita 
relação. E as diversas formas que 
podem tomar a “reestruturação” 
sindical têm como eixo permitir 
a concretização da política de in-
tegração/destruição dos sindicatos 
para conduzir as relações sociais 
de exploração até o nível da mor-
te física dos trabalhadores, mão de 
obra abundante e descartável. 

A CUT vive também este mo-
mento de ofensiva mundial do ca-
pital e inclusive sente a aceleração 
determinada pelo imperialismo 
após 11 de setembro. Vive tempos 
de guerra, uma guerra cruel, de 
prazo indeterminado e que o impe-
rialismo realiza em todas as frentes 
possíveis: militar, financeira, co-
mercial e política.

Desde o 7º Congresso da CUT 
(7º Concut), em 2000, a direção da 
central vem empurrando-a ao ca-
minho da reestruturação sindical 
mundial e, portanto, desmontando 
a resistência que os trabalhadores 
desenvolvem. Mas a CUT é uma 
central sindical operária com for-
tes bases de massa em um país se-
micolonial de condições de vida 
muito difíceis. Ela é um instru-
mento forjado em duros combates 
pela classe e reflete em seu interior 
a pressão das lutas travadas. O re-
sultado final das ações e atitudes 
da direção da CUT reflete esta luta 
permanente entre sua orientação 

destruidora e a resistência da clas-
se operária, é o resultado da pres-
são do imperialismo e da pressão 
da classe operária em luta pela so-
brevivência. 

É neste quadro de ofensiva in-
ternacional – em defesa da integra-
ção das organizações aos aparelhos 
de Estado, aos órgãos imperialistas 
multilaterais e às multinacionais – 
que deve ser entendido o esforço da 
direção da CUT em impulsionar a 
integração das centrais sindicais ao 
aparelho do Mercosul. Isso ocorre 
através da constituição da “Coor-
denadora de Centrais Sindicais do 
Mercosul” para acompanhamento 
das decisões empresariais e gover-
namentais. Após várias tentativas 
de ajudar os governos a “relançar” 
o Mercosul, a direção da CUT re-
alizou uma “Cúpula Sindical Mer-
cosul 2000” e apresentou-a da se-
guinte forma: 

“Cerca de 600 dirigentes de 
federações, sindicatos e das maio-
res centrais sindicais do Cone Sul 
(CUT, FS e CGT, do Brasil; CGT e 
CTA, da Argentina; CUT do Chile; 
CUT do Paraguai e PIT/CNT do 
Uruguai) participaram da Cumbre 
Sindical Mercosul 2000 (o primei-
ro encontro sindical do Mercosul 
foi em 1999, em Montevidéu) nos 
dias 13 e 14 de dezembro, em Flo-
rianópolis, período em que se rea-
lizaram as reuniões do Foro Con-
sultivo Econômico Social (FCES, 
nos dias 11 e 12) e dos principais 
organismos do Mercosul – o Grupo 
do Mercado Comum (GMC), a Co-
missão do Mercado Comum (CMC) 
e os Presidentes da República”. Ela 
se explica por si mesma.

Mas a declaração da “Cúpula” é 
muito mais clara:

“O sindicalismo do Mercosul 
tem sido, sem sombra de dúvida, 
o setor social que mais tem bus-
cado avançar no processo de in-
tegração, lutando para que este 
seja uma ferramenta para o de-



América Socialista
80

senvolvimento social e fortaleci-
mento político de nossa região no 
contexto econômico mundial e não 
um acordo que subordina suas de-
cisões macroeconômicas e comer-
ciais ‘aos mercados’ e às grandes 
empresas – que têm expandido em 
muito seus negócios na região a 
partir do Mercosul.

Além de questionarmos e discu-
tirmos a concepção e a estratégia 
do modelo global de integração 
que tem derivado das opções po-
líticas que nossos governos têm 
feito, temos permanentemente 
denunciado aos próprios go-
vernos a gravidade da crise so-
cial que vivem nossos países e 
reivindicado permanentemente 
que os temas sociais e traba-
lhistas sejam priorizados na 
agenda principal do processo 
de ‘Relançamento’. 

Reconhecemos como uma 
vitória nossa a aprovação da 
Declaração Sócio laboral, em 
1998, e a instalação da Comis-
são Sócio Laboral tripartite 
para que os princípios e direi-
tos que aí estão inscritos sejam 
respeitados e aplicados. ‘Temos 
a ferramenta e com a participa-
ção e apoio dos trabalhadores 
fortaleceremos muito mais esse 
espaço conquistado’”. (Decla-
ração Final “POR UM MER-
COSUL COM EMPREGO, 
SALÁRIOS E PROTEÇÃO 
SOCIAL) 

Nesta mesma cúpula a CUT 
decide sua integração em uma 
nebulosa “Aliança Social Con-
tinental”, que tem como objetivo: 
“La Alianza Social Continental - 
ASC es un movimiento integrado 
por organizaciones sociales, redes 
temáticas y organizaciones secto-
riales de todo el hemisferio Ame-
ricano, desde Canadá hasta Chile. 
Se conformó para intercambiar 
información, definir estrategias y 
promover acciones conjuntas. Su 

acción se centró en enfrentar la 
propuesta de creación del Área 
de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA) y todas las diferentes 
modalidades del llamado libre 
comercio y de allí se concluyó la 
necesidad de buscar un modelo de 
desarrollo alternativo y democrá-
tico, fortalecer los movimientos 
sociales, trabajar por el bienestar 
de la población y el conjunto de 
derechos reconocidos en los diver-
sos instrumentos internacionales 
vigentes, todo con miras a promo-

ver la justicia social y transformar 
las políticas de integración en el 
hemisfério”.

“Transformar as políticas de in-
tegração”, este é o sentido. Não é 
enfrentar ou combater, é modificá-
-las, dando face humana ao impe-
rialismo e promovendo manifes-
tações inócuas para limpar a cara 
dos dirigentes operários que assim 

parecem estar lutado. É a mesma 
posição da AFL-CIO, nos EUA, 
que combate os TLCs e defende 
um “comércio justo” ou “respon-
sável”. Eis uma lista das atividades 
desta aliança: 

“La ASC se constituyó en abril 
de 1997 en Bello Horizonte, en 
un evento donde se definieron su 
misión, objetivos y estructura. 
Desde entonces la ASC ha sido el 
núcleo promotor de las ‘Cumbres 
de los Pueblos’ que se han reuni-
do hasta la fecha, entre las que 

se cuentan: la de Santiago de 
Chile, en 1998; la de Québec 
– Canadá, en abril de 2001; 
y la de Mar del Plata, Argen-
tina, en noviembre de 2005. 
Posteriormente la ASC orga-
nizó la I Cumbre Social por la 
Integración de los Pueblos, en 
Cochabamba, Bolivia, del 6 al 
9 de diciembre de 2006. Luego 
se realizaron la Cumbre por la 
Amistad e Integración de los 
Pueblos en Chile en noviembre 
de 2007 y la IV Cumbre de los 
Pueblos de las Américas del 16 
al 18 de abril de 2009 en Trini-
dad y Tobago”.

É exatamente o mesmo ca-
minho e atitude das organiza-
ções europeias envolvidas na 
CES com a Comissão Europeia. 
É o mesmo rumo da integração/
destruição traçado pelas ins-
tituições internacionais e pela 
direção da CIOLS.

Esta Aliança Social Con-
tinental inclui organizações 
como a ART-USA, que se de-

fine como “a national network 
of labor, family-farm, religious, 
women’s, environmental, develo-
pment and research organizations 
that promotes equitable and sus-
tainable trade and development”.

O Brasil é representado nesta 
nebulosa Aliança Social Conti-
nental pelo Rebrip que se apresen-
ta assim: “A Rede Brasileira Pela 
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Integração dos Povos (Rebrip) foi 
criada em 1998 e formalizada em 
ata durante a I Assembleia Geral, 
realizada em setembro de 2001. A 
rede é uma articulação de ONGs, 
movimentos sociais, entidades 
sindicais e associações profis-
sionais autônomas e pluralistas, 
que atuam sobre os processos de 
integração regional e comércio, 
comprometidas com a construção 
de uma sociedade democrática 
pautada em um desenvolvimento 
econômico, social, cultural, ético 
e ambientalmente sustentável.  Es-
tas entidades buscam alternativas 
de integração hemisférica opostas 
à lógica da liberalização comer-
cial e financeira predominante nos 
acordos econômicos atualmente 
em curso”.

“A Rebrip se constitui como 
um polo de articulação e divul-
gação de iniciativas sociais frente 
aos tratados de desregulamentação 
financeira e comercial, nos quais 
incluem-se a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), a Área 
de Livre Comércio das Américas 
(ALCA), e outros acordos comer-
ciais bilaterais e entre regiões, 
como o acordo Mercosul - União 
Europeia (UE)”.

Alguns dos membros do Rebrip 
dão o caráter desta organização:

Associação Brasileira Interdis-
ciplinar de AIDS (Abia), Actio-
nAid Brasil, Associação Gaúcha 
de Proteção ao Ambiente Natural 
(Agapan), Ações em gênero, cida-
dania e desenvolvimento (Agen-
de), Articulação de Mulheres Bra-
sileiras (AMB), Associação Civil 
Alternativa Terrazul, ATTAC Bra-
sil, Cáritas Arquidiocesana de Ma-
naus, Casa da Mulher 8 de Março, 
Centro de Estudos de Cultura Con-
temporânea (Cedec), Cidadania, 
Estudo, Pesquisa, Informação e 
Ação (Cepia), Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria (Cfemea), 
Confederação Nacional de Traba-

lhadores em Educação (CNTE), 
Confederação Nacional de Tra-
balhadores em Seguridade Social 
(CNTSS), Coletivo Leila Diniz, 
Conectas Direitos Humanos, Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura (Contag), 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT Nacional).

Poderosas federações articula-
das com ONGs e organismos de 
empresas e da Igreja para desca-
racterizar o movimento operário 
e suas lutas apresentando-se como 
organizações para “estimular cri-
ticamente” os governos e organis-
mos imperialistas multilaterais.

A Declaração se pronuncia 
contra a ALCA e explica por que: 
“Na estrutura da ALCA não há 
nenhum espaço de participação 
e a maioria das negociações e 
documentos é vedada ao acesso 
público. Ou seja, condicionam as 
instituições nacionais que devem 
decidir os destinos de nossos paí-
ses, sem submeter-se aos mecanis-
mos de controle que a sociedade 
dispõe para garantir uma gestão 
democrática do Estado. 

A pressão para que esse pro-
cesso pare e as opiniões e aspira-
ções da sociedade sejam conside-
radas exige de nós uma pressão 
muito forte e a construção de uma 
aliança no plano sindical e social 
ao nível hemisférico” .   

Ou seja, ALCA com cláusula 
social, estaria muito bem. É neste 
caso a posição da AFL-CIO de que 
“A ALCA como está é inaceitável”. 
E continua: “Nós estamos cada vez 
mais conscientes que para solucio-
nar o problema da exclusão social 
é preciso mudar radicalmente as 
orientações dos modelos econômi-
cos que hoje dirigem nossos países. 
E para estabelecer bases soberanas 
de inserção internacional é exigên-
cia fortalecer o Mercosul através 
da adoção de políticas de desenvol-
vimento produtivo e social. 

Frente a este quadro, nossas 
propostas são:

- A alteração das políticas 
econômicas dos países, rejeitan-
do o receituário e as pressões do 
FMI e do Tesouro Norte-ameri-
cano, reduzindo a dependência 
de nossos países em relação ao 
capital especulativo interna-
cional e recriando as condições 
para uma política econômica so-
berana orientada ao desenvolvi-
mento nacional e regional.

- Priorizar na agenda do Mer-
cosul de médio e curto prazo a 
adoção de políticas de desenvolvi-
mento integradas nos campos pro-
dutivo, fiscal e social;

- Implementar e acelerar as ne-
gociações para a formação de um 
bloco econômico e social na Amé-
rica Latina;

- Realização de plebiscitos nos 
nossos países para que seja a pró-
pria população decida se aceita ou 
não a decisão governamental de 
aderir à ALCA”.

E conclui a Declaração:
“Essas questões são cada vez 

mais urgentes. No entanto, só se-
rão consideradas se nos organi-
zarmos e fizermos pressão. Essa 
é a questão que norteia esse se-
gundo encontro sindical do Mer-
cosul. Para que essas condições 
se viabilizem aprovamos um con-
junto de ações que as organiza-
ções sindicais setoriais e nacio-
nais deverão implementar dentre 
as quais destacamos:

Estabelecer uma aliança com 
as organizações mais representati-
vas da sociedade civil e fortalecer 
a representação das organizações 
sociais no Foro Consultivo Econô-
mico Social do Mercosul, para que 
os problemas do Mercosul sejam 
cada vez mais debatidos e as de-
cisões governamentais tenham que 
decorrer de consultas prévias;

Intensificar os contatos com o 
sindicalismo dos demais países do 
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continente para discutir uma agen-
da comum e uma ação unitária dos 
trabalhadores e trabalhadoras de 
todo o continente.” (Declaração 
“POR UM MERCOSUL COM 
EMPREGO, SALÁRIOS  E PRO-
TEÇÃO SOCIAL).   

Esta política converge e se en-
contra com a acima descrita em 
relação à CIOLS, a UNI e a “Sin-
dicatos Globais”. É de fato apenas 
seu prolongamento nas circunstân-
cias do Brasil e das Américas. 

A direção da CUT tem jogado 
assim um papel decidido na inte-
gração dos sindicatos no Brasil 
e em escala internacional. Este é 
o sentido de envolver o conjun-
to do movimento operário nesta 
criatura do neototalitarismo que 
se chama Fórum Social Mundial. 
Criatura cuja vocação é estabele-
cer uma ponte entre o capital fi-
nanceiro internacional com suas 
instituições e as massas, que lu-
tam através das fraudulentas or-
ganizações que pretendem falar 
em seu nome para fazer passar 
planos de barbárie social.   

E o Fórum Social Mundial é 
um instrumento de destruição da 
civilização, pois é nele que devem 
se encontrar “todas as instituições 
da sociedade civil”. Por isso, nele 
participam o governo francês, re-
presentantes dos empresários, as 
igrejas, partidos, sindicatos, movi-
mentos etc. O Fórum Social Mun-
dial cumpre o papel da “Cúpula 
do Milênio” que a ONU buscou 
organizar e não teve sucesso. O 
objetivo desta cúpula era integrar 
sindicatos, partidos, governos, 
multinacionais e instituições inter-
nacionais (ONU, OIT, OMC, FMI 
e BM), tudo num só organismo 
global, para caminhar no sentido 
de uma “governança mundial”. Foi 
o seu fracasso por descrédito da 
ONU e seus parceiros que levou 
Kofi Anan a escrever ao FSM, sau-
dando-o e desejando felicidades.

Esta orientação internacio-
nal nefasta desenvolvida a par-
tir das mais altas cúpulas chega 
diretamente aos sindicatos. Dois 
exemplos ilustram claramente 
a orientação de transformação 
dos sindicatos em quinta roda da 
carruagem das multinacionais. O 
Acordo da Volks, em São Bernar-
do do Campo, em 2001, e o Acor-
do do Banespa, em São Paulo, no 
mesmo ano. 

É extremamente ilustrativo ler 
com cuidado o Acordo da Volks. 
Ele vai ser generalizado no país. 

Após muitas semanas, em que 
os metalúrgicos foram levados ao 
cansaço e à exasperação – pois 
os trabalhadores recusavam o 
acordo, mas a direção do sindi-
cato impedia-os de entrarem em 
greve, a direção do Sindicato do 
ABC (núcleo do aparelho lulis-
ta) fez com que eles aceitassem 
o acordo “porque não havia outra 
saída”. Entre outras medidas anti-
-sindicais, ele previa a “competi-
ção” com metalúrgicos de outras 
plantas da Volks pelo direito de 
produzir cada novo tipo de carro e 
o aceite das consequências se não 
ganhassem. O fator competitivo 
que o sindicato pode agregar nes-
te leilão internacional é contenção 
de mobilizações, salários congela-
dos e paz social. O acordo ainda 
prevê 700 demissões por meio de 
um programa de demissões volun-
tárias e uma Comissão de Avalia-
ção de Desempenho dos trabalha-
dores, formada pelo patrão e pela 
Comissão de Fábrica. Além disso, 
aceita a terceirização da fundição 
e outros setores e que novos traba-
lhadores contratados tenham tabe-
la salarial diferenciada.

Em troca, a Volks compro-
mete-se em investir mais R$ 500 
milhões no Polo, considerando 
volume de mercado, volume de 
vendas e participação no merca-
do; produzir na Anchieta o mo-

delo Polo Sedan a ser exportado 
para a Europa. Ainda na Anchieta 
produzir o modelo Tupi, também 
para o mercado europeu, caso a 
Volks decida pela sua produção 
no Brasil. Um perfeito acordo de 
gestão da fábrica em colaboração 
total com o patrão. 

Toda a independência fica 
comprometida com as medidas 
adotadas pelo sindicato neste 
acordo assim como transforma 
a Comissão de Fábrica em algoz 
dos trabalhadores na Comissão de 
Avaliação de Desempenho. A po-
lítica de parceria é uma política de 
destruição social.

O Acordo do Banespa

No caso do forte Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, com 
100 mil filiados, o Acordo do Ba-
nespa é realmente inusitado, mas 
tem a lógica da política de parti-
cipação sindical na resolução dos 
problemas das multinacionais. 
É importante conhecê-lo, não só 
pelo significado que tem para os 
bancários de todo o país mas para 
toda a classe.

A Gazeta Mercantil, de 10 de 
dezembro de 2001, noticia o acor-
do sob o título “Acordo do Banes-
pa congela os salários e dá estabili-
dade”. A única verdade aí é que os 
salários foram congelados.

Então, sabe-se que o presidente 
do Grupo Santander Banespa, Ga-
briel Jaramillo, havia reconhecido 
pela primeira vez que “pagou caro” 
pelo Banespa, maior banco estatal 
brasileiro privatizado em 21 de no-
vembro de 2000. Mas ele declara 
que acaba de selar um acordo iné-
dito com os funcionários, que pode 
reduzir significativamente seus 
custos: o reajuste salarial dos pró-
ximos três anos será equivalente ao 
que exceder a variação de 9,8% do 
INPC a cada ano. Em troca os fun-
cionários terão estabilidade por um 
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ano. Na prática, declara Gabriel Ja-
ramillo, o reajuste será zero. 

Ele diz ainda que com o acor-
do o banco ganha flexibilidade e 
espera assim aproximar os salários 
dos funcionários do “valor de mer-
cado”, pois eles recebem salários 
muito maiores que os pagos por 
outros bancos privados. “Os mui-
to bons provarão que valem o que 
recebem; e os que ganham mais do 
que merecem, verão que tem um 
problema”, disse o banqueiro.

Depois de ter quebrado a mo-
bilização e a greve do Banespa 

contra a privatização em outu-
bro/novembro de 2000, a direção 
do sindicato aceitou o PDV, em 
abril de 2001, que eliminou 8,2 
mil postos de trabalho e reduziu 
o quadro para 15 mil trabalhado-
res. Agora a ofensiva de informa-
tização feita pelo Santander e o 
“acordo” de dezembro de 2001, 
devem reduzir o quadro para cer-
ca de 9 mil funcionários em mais 
um ano. Segundo Miguel Jorge, 
principal executivo do banco, “o 
acordo começou a ser costurado 
em abril, logo após a conclusão 
do PDV, cinco meses antes do 
prazo para sua conclusão”. 

O Sindicato dos Bancários de 
São Paulo arrastou atrás de si ou-
tros 38 sindicatos de bancários do 
Estado na assinatura de tal “acor-
do”. Exemplos como este podem 
ser encontrados hoje em todos os 
países e em quase todas as catego-
rias de trabalhadores.

Conclusão

Em dois Congressos simultâne-
os, seguido por um de unificação, 
em 3 de novembro de 2006, na 
Áustria, foi criada a Confedera-

ção Sindical Internacional (CSI) 
a partir da fusão da Confederação 
Internacional das Organizações 
Sindicais Livres (CIOLS), contro-
lada pela socialdemocracia e pela 
AFL-CIO, e a democrata-cristã 
Confederação Mundial do Traba-
lho (CMT). Na plenária de encer-
ramento, o britânico Guy Ryder 
foi eleito secretário-geral da CSI. 
Nascia um engendro internacional 
com objetivo de dar ao mundo uma 
“boa governança” em conjunto 
com as multinacionais e os orga-
nismos imperialistas multilaterais.

Com esta fusão, desaparecia a 
Central Internacional de Sindica-

tos (CIOLS) e completava-se a pri-
meira etapa do processo iniciado 
com a “aposentadoria” de Sir Bill 
Jordan, no quadro da nova ofen-
siva internacional contra a classe 
operária aberto com a “Guerra ao 
Terror”, iniciada por George Bush 
após o 11 de setembro de 2001.

Mas a natureza operária e de 
massa dos sindicatos permite em 
muitas ocasiões a resistência. E 
a última palavra será dada pela 
luta de classes. Só que para isso 
é preciso ter “um olho na missa 
e outro no padre”, um olho nas 
cúpulas contrarrevolucionárias e 
outro nas massas. Compreender 
o que pretendem nossos inimigos 
de classe e como esperam conse-
guir sucesso é vital para preparar 
as forças da classe operária para 
enfrentar esta ofensiva corpora-
tista destruidora.

Ela desdobra-se nos países por 
meio dos conselhos tripartites, in-
vade as administrações fabris e 
atinge a gestão direta dos serviços 
públicos essenciais, como saú-
de, educação e transporte. Tam-
bém já atinge em diversos países 
a constituição de “Conselhos de 
Segurança”, onde as organizações 
sindicais e populares integram-se 
junto com a polícia na gestão da 
“segurança pública”. Por todos os 
meios o imperialismo e seus agen-
tes tentam destruir as organizações 
que a classe construiu em sua luta 
e que ainda reconhece como suas, 
transformando-as na quinta roda 
da carruagem do capital.

Esta é uma das principais for-
mas atuais daquilo que assinala-
va Trotsky sobre a tendência de 
integração dos sindicatos ao apa-
relho de estado na época do im-
perialismo. A compreensão deste 
processo é absolutamente vital 
para os marxistas.

Serge Goulart
19/09/2010
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Comitê Central
Esquerda Marxista

O introdutor do marxismo 
na Rússia do século XIX, 
Plekhanov, em seu ensaio 

“O papel do indivíduo na História” 
nos explica que “O grande homem 
é grande não porque suas particu-
laridades individuais imprimiram 
uma fisionomia individual aos 
grandes acontecimentos históricos, 
mas porque é dotado de particula-
ridades que o tornam o indivíduo 
mais capaz de servir às grandes 
necessidades sociais de sua época, 
surgidas sob a influência de causas 
gerais e particulares.”

Sob este ponto de vista mar-
xista, Hugo Chávez foi um solda-
do da revolução venezuelana. Sua 
posição, seu posto, suas relações, 
sua determinação, coragem, in-
ciativa e outras particularidades 
fizeram dele o indivíduo que ser-
via a uma grande necessidade de 
transformação social de todo um 
país. A revolução venezuelana foi 
e é construída cotidianamente por 
milhares de anônimos, mas é ine-
gável o papel decisivo de Hugo 
Chávez em todas as suas fases. 
Seu papel foi tão determinante, 
que a sua ausência agora torna 
absolutamente imprevisíveis os 
desenvolvimentos da revolução 
nos próximos dias. Entretanto, 
outros “grandes indivíduos”, do-
tados de particularidades histori-
camente necessárias, hão de sur-
gir. A luta segue.

Sabemos que Chávez, embora 
tenha lido e recomendado am-
plamente obras de Marx, Lênin e 
Trotsky, inclusive na TV em ca-
deia nacional, nunca foi marxista. 
Mas a seu modo, procurou des-
vendar as ideias que lhe servis-
sem como ferramentas para levar 
adiante a revolução. Mostrava-se 
cada vez mais simpático às ideias 

de Marx e dos marxistas. Em um 
de seus discursos, disse que Marx 
tinha razão sobre a história da hu-
manidade ser a história da luta de 
classes. E os marxistas do PSUV 
utilizam essa citação de Chávez 
na capa de seu jornal “Lucha 
de Clases”. Em 02 de Julho de 
2008, em outro discurso, Chávez 
disse: “A Revolução conta com 
aliados em todo o mundo e um 
destes aliados é a Corrente Mar-
xista Internacional. Marx volta, e 
com ele suas ideias que formam 
parte insubstituível do conjunto 
de ideias desta revolução!” Foi 
nessa época também que Chávez 
se encontrou com Alan Woods di-
versas vezes, além de ter lido e 
recomendado o seu livro “Refor-
mismo ou Revolução: Marxismo 
e Socialismo do Século XXI – 
Uma resposta a Heinz Dieterich”. 
Foi assim que se encontrou inú-
meras vezes com Serge Goulart, 
da Esquerda Marxista e dirigente 
do Movimento das Fábricas Ocu-
padas, para apoiar as ocupações e 
realizar Encontros Internacionais 
de fábricas ocupadas por traba-
lhadores ou projetar e construir 
as PETROCASAS (fábricas de 
casas de PVC de enorme sucesso 
na Venezuela e em Cuba).

Chávez foi um revolucionário. 
Desde sua tentativa fracassada de 
golpe em 1992 (que lhe acarretou 
2 anos de prisão) até sua vitória 
eleitoral em 1998, ele cumpriu o 
papel de canalizar a indignação 
das massas contra a repressão do 
Caracazo (1989) e as péssimas 
condições materiais de vida do 
povo venezuelano. Sua eleição 
como presidente abriu uma nova 
fase na vida política do país. As 
massas entraram em cena para 
varrer o velho regime. Uma ver-

dadeira revolução teve início. A 
Constituinte, onde a Previdência 
Pública e Solidária foi assegurada, 
além de diversas outras conquis-
tas, a retomada do controle estatal 
do petróleo e o investimento das 
riquezas do país em áreas sociais 
marcaram o início de seu governo, 
com amplo apoio popular.

A tentativa fracassada de gol-
pe da burguesia venezuelana 
em conluio com o Imperialismo 
Norte-Americano, de 11 de abril 
de 2002, levantou as massas ve-
nezuelanas e, pela primeira vez 
na História, um presidente de-
posto militarmente, foi resgatado 
e reempossado dois dias depois, 
com as massas nas ruas e as ba-
ses das forças armadas desrespei-
tando as ordens de seus generais. 
Mas a oposição não estava com-
pletamente derrotada e gozava de 
forte apoio da classe média e do 
imperialismo. Em Dezembro de 
2002 começa uma nova estraté-
gia para desestabilizar e derrubar 
o governo Chávez: o Paro Petro-
leiro. Com um lockout patronal, 
a burguesia e as altas cúpulas da 
PDVSA (companhia estatal de 
petróleo) buscavam parar a pro-
dução de petróleo no país, deses-
tabilizando a economia e colap-
sando o governo. A oposição teve 
êxito por 4 meses, mas foram os 
próprios trabalhadores da PDVSA 
que desobedeceram as ordens de 
seus superiores, tomaram as insta-
lações por todo o país, ignoraram 
o sistema informatizado e coloca-
ram a PDVSA pra funcionar ma-
nualmente, abrindo as válvulas no 
braço. Depois disso, Chávez per-
cebe que para continuar no poder 
teria que se apoiar cada vez mais 
na classe trabalhadora. Começa a 
falar de socialismo.
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Desde então, venceu o refe-
rendo revogatório (dispositivo da 
nova Constituição que permite 
consultar o povo através do voto 
no meio do mandato presidencial, 
para decidir se revoga ou não seu 
mandato), foi reeleito mais duas 
vezes (a última em Outubro do 
ano passado). Mesmo tendo se 
submetido tantas vezes ao voto 
popular, a mídia reacionária insis-
te em chamá-lo de ditador e, mes-
mo mantendo a concessão pública 
às emissoras de TV privadas que 
confessaram ter participado do 
golpe em 2002 e que continuam 
caluniando o governo cotidiana-

mente, a burguesia insiste em pro-
pagar que existe falta de liberdade 
de imprensa na Venezuela.

Chávez usou e abusou da de-
mocracia burguesa, mas não deu 
passos em direção a substituir as 
instituições democráticas bur-
guesas por organismos de poder 
popular. Assim, muita coisa fica-
va só no discurso, mas na prática 
seguia igual. As massas começa-
ram a cansar, começaram a parar 
de participar das inúmeras vota-
ções, até que o Governo perdeu 
o plebiscito para uma nova Re-

forma Constitucional em 2007. 
Soava um sinal de alarme para a 
revolução.

Chávez adotou muitas medi-
das que ajudaram a impulsionar 
o movimento revolucionário: ex-
propriou centenas de empresas, 
bancos, realizou um início de 
Reforma Agrária, universalizou 
o acesso à educação pública em 
todos os níveis, assim como o 
acesso à saúde pública, realizou o 
maior projeto habitacional de ca-
sas populares do mundo, armou o 
povo criando as milícias popula-
res. Entretanto, muitos dos seto-
res-chave da economia seguem 

em mãos privadas, inclusive o 
sistema financeiro. Falta expro-
priar setores inteiros da burgue-
sia e planificar a economia de 
acordo com o interesse do povo 
trabalhador.

As medidas revolucionárias do 
Governo Chávez tocaram e reper-
cutiram nas massas latino-ameri-
canas, ajudaram a impulsionar a 
revolução em todo o continente, 
principalmente nos países de lín-
gua espanhola, mas também no 
Brasil, apesar do bloqueio de in-
formação levado a cabo pela mí-

dia burguesa.
Foi com o intuito de romper 

esse bloqueio, levar os feitos da 
revolução venezuelana aos qua-
tro cantos do mundo e organizar 
solidariedade ao povo venezuela-
no enfrentado pelo imperialismo 
mais poderoso do mundo, que a 
CMI (Corrente Marxista Interna-
cional) lançou a campanha “Ti-
rem as Mãos da Venezuela” (Ma-
nos Fuera de Venezuela ou Hands 
Off Venezuela), hoje presente em 
mais de 60 países.

Na América Latina, também 
foram eleitos presidentes pelas 
massas com o mandato de realizar 

mudanças. Governos que tive-
ram que conviver com a pres-
são dos exemplos de medidas 
do Governo Chávez. Foi assim 
com Evo Morales na Bolívia, 
Rafael Correa no Equador, 
Lugo no Paraguai, Mujica no 
Uruguai, Zelaya em Honduras 
e até mesmo Cristina na Ar-
gentina e Lula no Brasil.

Mas não tendo rompido 
definitiva e fundamentalmente 
com a burguesia e o capital, 
Chávez era vítima das pres-
sões hostis da ordem burguesa 
que o levaram a adotar medi-
das inaceitáveis para os traba-
lhadores e que marcaram tam-
bém sua trajetória, como na 
ocasião em que seu Governo 

entregou um militante das FARC 
ao governo pró-imperialista da 
Colômbia. Porém seu maior 
erro foi não ter avançado na ex-
propriação da burguesia. Sofreu 
imensa pressão do imperialismo 
dos EUA até o último dia de vida, 
sabemos! Mas tinha o povo arma-
do e disposto ao seu lado.

Ninguém no governo da Vene-
zuela tem a autoridade de Chávez. 
Nós lembramos que por ocasião 
da entrega do militante das FARC 
ao governo da Colômbia operada 
por Maduro (então ministro das 
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relações exteriores) dezenas de 
milhares saíram às ruas queiman-
do bonecos de Maduro. Isso só 
parou quando Chávez assumiu a 
responsabilidade pela decisão pu-
blicamente. A burocracia gover-
namental é avessa aos trabalhado-
res e tem se enfrentado com eles 
em diversas ocasiões. Agora, sob 
pressão direta das massas, sem 
Chávez para acalmá-las, veremos 
o que se passa nos próximos me-
ses. As massas estão refletindo 
sobre como defender a revolução 
e suas conquistas sem Chávez. A 
resposta inevitável é a necessida-
de de um partido capaz desta tare-
fa: o PSUV será colocado à prova.

Chávez se foi, mas as contradi-
ções permanecem. A tarefa imedia-
ta é eleger Maduro presidente para 
barrar a direita e apontar a neces-
sidade de completar a revolução e 
construir o socialismo. As massas 
não estão dispostas a aceitar a vol-
ta da direita, ao mesmo tempo em 

que a direita se sente fortalecida 
com a morte de Chávez.

A tarefa dos marxistas na Ve-
nezuela é, junto com a classe tra-
balhadora e por dentro do PSUV, 
construir uma corrente revolu-
cionária capaz de completar a re-
volução, expropriar o latifúndio, 
estatizar o sistema financeiro, as 
multinacionais, os monopólios e 
grandes empresas, setores-chave 
do Capital; planificar a economia 
e colocá-la sob controle dos traba-
lhadores, rumo à construção dos 
Conselhos de Deputados Operá-
rios, Camponeses e Soldados.

Uma das tarefas que Chávez 
deixou em aberto foi a construção 
de uma verdadeira Internacional 
revolucionária. Em junho de 2010, 
no Congresso do PSUV, Chávez 
proclamou a necessidade urgente 
de se construir a 5ª Internacional. 
Entretanto, diante da pressão da 
burocracia venezuelana, cubana 
e outros, para sabotar e distorcer 

essa iniciativa, o chamado por uma 
Internacional acabou se tornando 
mais um discurso que não foi co-
locado em prática. Mas Chávez 
nunca renegou esse chamado. A 
Corrente Marxista Internacional se 
compromete a levar adiante a luta 
por uma Internacional revolucio-
nária de massas. Chamamos todos 
os que concordaram com o chama-
do do presidente a nos apoiar nessa 
enorme tarefa histórica.

•	A revolução continua 
viva na vontade de 
luta dos trabalhadores 
venezuelanos!

•	Viva a revolução 
venezuelana!

•	Viva a luta internacional 
pelo socialismo!

Esquerda Marxista
08 de Março de 2013
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CANADÁ

Fightback
PO Box 65141, Chester RPO

Toronto, ON M4K 3Z2
E-mail: fightback@marxist.ca

www.marxist.ca
Tel.: (416) 461-0304

Québec
La Riposte

Boîte Postale 842, Station H
Montréal, QC H3G 2M8

E-mail: lariposte@marxiste.qc.ca
www.marxiste.qc.ca

ESTADOS UNIDOS

Workers International League
(Liga Internacional dos Trabalhadores )

apoia as ideias políticas da CMI
www.socialistappeal.org

Socialist Appeal
PO Box 4244

St. Paul, MN 55104

MÉXICO

La Izquierda Socialista
http://www.laizquierdasocialista.org

E-mail: laizquierdasocialista.org@gmail.com

EL SALVADOR

Bloque Popular Juvenil
www.bloquepopularjuvenil.org

E-mail: redaccion@bloquepopularjuvenil.org

VENEZUELA

Lucha de Clases

Telefones: (0058) (0)416-8178102
(0)426-7329464

www.luchadeclases.org.ve
E-mail: cmi.venezuela@gmail.com

COLOMBIA

E-mail: colombiamarxista@gmail.com

BOLIVIA

Corriente Marxista Internacional.

El Militante

bolivia.elmilitante.org
E-mail: bolivia@elmilitante.org

cel.: (+591) 72439678

PERÚ

Fuerza de Izquierda Socialista
E-mail: perumilitante@yahoo.es

BRASIL

Esquerda Marxista
www.marxismo.org.br

E-mail: contato@marxismo.org.br
Fone Brasil: 55(11)3101-8810

ARGENTINA

Corriente Socialista El Militante
www.argentina.elmilitante.org

E-mail: elmilitante.argentina@gmail.com
Tel.: 15 5454 6178

REPÚBLICA DOMINICANA

E-mail: cmi.dominicana@gmail.com
Corrente Marxista Internacional (CMI)

www.marxist.com/es
E-mail: contacto@marxist.com
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