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Apresentação

O

número 2 da revista AméNaquela época contaram com a
meçam a se livrar do cabresto dos
rica Socialista se publica
força dos partidos estalinistas e sovelhos partidos, mas ainda não
num momento em que incialdemocratas para conter e desencontraram o caminho para consternacionalmente se agudiza a criviar a revolução. Hoje em dia esta
truir novos partidos operários de
se do capitalismo e começa a dar
força de controle e contenção não
massa capazes de abrir o caminho
sinais de que atingirá brevemente o
existe mais com aquela potência.
e tomar o poder. Esta é a tarefa urBrasil. Como os marxistas brasileiSe bem que estes partidos contigente dos marxistas.
ros da Esquerda Marxista já explinuem existindo e cada vez mais são
Sabendo que exatamente pela
caram diversas vezes o Brasil não
abertamente apresentados como
atual situação da luta de classes e
é uma ilha, não está “blindado”
gerentes do capitalismo putrefato,
da correlação de forças internacioserá atingido, mais cedo ou mais
eles não têm mais o controle do
nal entre as classes que este será
tarde pela crise do capital. Afinal,
movimento operário que tinham
um longo período doloroso para
se não é possível, como a história
então. Hoje, este papel vergonhoas massas que aprenderão no meio
demonstrou, socialismo num só
so está muito mais concentrado
de imensas batalhas, com vitórias
país muito menos capitalismo (sanas mãos dos dirigentes sindicais
e derrotas. É neste período de tredio!) num só país.
das grandes organizações operámenda resistência das massas, criÉ nesta situação internacional
rias de massa. Estas organizações
se e desnorteamento da burguesia
que, de diferentes formas e com disindicais, por seu próprio caráter,
que a consciência socialista, de inferentes ritmos, importantes
dependência de classe das
acontecimentos se operam
massas trabalhadoras renasno terreno da consciência
cerá. Os marxistas forjarão
das massas. Há um questiojunto com este processo os
namento cada vez maior de
instrumentos de construção
um sistema que não oferece
da Internacional Marxista
nenhum futuro à maioria
de massas tão necessária
da população, nem mespara livrar o mundo da barmo nos países mais ricos
bárie capitalista.
do mundo. O capitalismo e
A revista América Soseus arautos, burgueses ou
cialista em português pasSem teoria revolucionária
agentes no interior do mosa a ser publicada semesnão
há
atividade
revolucionária
vimento operário, não se
tralmente com os textos da
cansaram de prometer cresedição em espanhol e incimento, mais e mais capitalismo,
por sua vez são mais suscetíveis à
cluirá outros textos e documentos
mais consumo, mais felicidade e
pressão das massas do que os partipolíticos e teóricos produzidos no
um futuro luminoso para todos. O
dos operários passados para o lado
Brasil. Passando assim a ocupar o
que conseguiram, entretanto, foi
do capital. Mas, mesmo esses dirilugar de uma revista teórica e políorganizar uma monstruosa fraugentes têm dificuldades em controtica internacional e brasileira.
de sobre a base de montanhas de
lar a revolta da classe trabalhadoNesta edição publicamos uma
papéis, de bolhas de crédito e de
ra. É neste sentido que se operam
homenagem à Comuna de Paris,
uma alucinada ciranda financeira,
internacionalmente
importantes
mais atual do que nunca. Foi este
causando a maior crise de supermudanças na consciência das mas“assalto aos céus” a primeira tenprodução desde 1929. Sabemos
sas. É o que explica a profusão de
tativa de revolução proletária e que
como terminou aquela crise. Com
movimentos massivos no Oriente
inspirou o movimento operário em
a Segunda Guerra Mundial onde os
Médio, na Europa e nos Estados
todo mundo. Que militante revocapitalistas buscavam re-dividir o
Unidos, por exemplo.
lucionário sério não olha hoje o
mercado mundial e como explica
Apesar da confusão, da ingeOriente Médio ou a Europa e não
o Manifesto Comunista, tentavam
nuidade e das tentativas de conter
vê o cadinho revolucionário de
sair da crise destruindo forças proesses movimentos eles expressam
uma necessária nova Comuna de
dutivas da Humanidade.
uma situação onde as massas coParis em cada país?
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Trazemos também um artigo
sobre a crise europeia e uma analise dos programas dos partidos de
esquerda, que obviamente não estão à altura da situação, ou melhor,
funcionam de fato como freios
para a revolução.
Relacionado com isso publicamos um extenso artigo sobre o
movimento Ocupa nos EUA e sua
ligação com o movimento operário
e o futuro da\revolução naquele
país que é o coração do dragão capitalista.
Este movimento expressa um
mal-estar profundo na sociedade
norte-americana. Começou em
Nova York e se estendeu pelo país.
Nossos camaradas participando
diretamente da mobilização nos
dão um relato importante de como
ele atraiu o movimento operário,
sendo defendido pelos sindicatos,
e sob o chicote da repressão em
Oakland, Califórnia, o movimento
foi levado a um plano superior colocando a questão da convocação
da Greve Geral na cidade.
Esta greve se ligava com a experiência dos trabalhadores na derrota
de Bem Ali na Tunísia e de Mubarak
no Egito e é de certa forma a continuação do magnífico movimento de
Wisconsin que levou à ocupação da
Assembleia Legislativa pelos trabalhadores em luta contra os cortes do
governo estadual.
Só nos anos 30 com as greves
de Minneapolis, San Francisco,
Toledo, se viram discussões como
estas nos EUA.
Publicamos ainda um artigo sobre as próximas eleições do México neste ano onde Lopez Obrador
é o candidato das massas contra o
regime e sua política.
A criação da CELAC, impulsionada por Chávez provocou muita discussão na esquerda latina.
David Rey analisa o que é e qual
o significado da CELAC desde o
ponto de vista marxista mostran-

do seus limites e discutindo qual o
verdadeiro caminho para uma autenticação liberação dos povos da
opressão imperialista.
Um artigo de Patrick Larsen
desvela como o imperialismo EUA
maneja sua mão peluda na América Latina. Um artigo que parte da
situação da Venezuela e do golpe em Honduras, em 2009, e que
mantem toda atualidade, ainda
mais neste ano em que as eleições
na Venezuela colocam enormes perigos para a revolução.
O magnifico movimento da
juventude chilena é analisado
por José Pereira num artigo que
destaca esta luta de repercussão
internacional em defesa da educação pública e gratuita em todos
os níveis. O artigo faz um balanço
desse movimento e dos problemas
enfrentados.
As reformas em Cuba e as ameaças de restauração capitalista são
temas ligados à renúncia de Fidel
e que são analisados de forma excelente nestes artigos de Wanderci
Bueno e Frank Cabrales. Este último em especial em situação nada
fácil por ser comunista, cubano, e
viver sob o regime dirigido pelo
Partido Comunista cubano. Frank
retoma os ensinamentos de Marx,
Engels, Lenin e Trotsky de que não
é possível construir o socialismo
num só país, mas que é preciso lutar pelo socialismo em escala internacional.
Finalmente, dois artigos sobre
Lula e o PT. Um deles é sobre Lula
e seu grande projeto, o PAC, definido, e comprovado pelos marxistas como uma grande “mudança
de pele” na economia brasileira
adaptando-a e modernizando-a
como uma potente plataforma de
exportação agro-mineral e que por
consequência amplia a subordinação do Brasil aos interesses capitalistas e a opressão e a exploração
dos trabalhadores. Uma explicação
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com dados e fatos na contramão da
propaganda oficial de que se está
construindo aqui uma potência
mundial capaz de rivalizar com os
países imperialistas.
O outro é um artigo de análise e balanço do surgimento e do
desenvolvimento do PT. Do seu
surgimento, no bojo das maiores
mobilizações da história do Brasil, como um partido operário independente mesmo que com um
programa incompleto e as vezes
confuso, mas revolucionário, até
sua desfiguração e metamorfose
em partido operário-burguês adotando as falsas teorias de programa
democrático e popular até sua chegada ao governo e aplicação direta
do programa capitalista de salvação da burguesia.
É um artigo essencial para entender o que foi e o que é o PT
hoje e sua existência ainda como o
partido que as massas trabalhadoras e exploradas consideram ainda
como o “seu partido”. É desta situação que derivam tarefas e tática
de construção revolucionária no
Brasil. Pelo significado do PT e sua
história este artigo evidentemente
tem amplitude internacional.
Livraria e Editora Marxista
Rua Tabatinguera, 318
Praça da Sé - São Paulo/SP,
CEP: 01020-000
Telefone: (11) 3101-8810
www.livrariamarxista.com.br
Tiragem: 1000 exemplares.
Tradução: Fabiano Leite e
Marcela Anita
Edição: Serge Goulart
Revisão: Vana Goulart
Diagramação: Fábio Ramirez
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141 Anos da Comuna de Paris
(18 de março a 28 de maio de 1871)
Serge Goulart
Esquerda Marxista

Paris, capital da França.

P

aris, a cidade luz. Paris, a
capital do mundo, 141 anos
atrás. Nesta cidade ocorreram fatos grandiosos. Acontecimentos de que toda a classe operária, os trabalhadores de todo o
mundo, devem orgulhar-se.
Em Paris, pela primeira vez na
história os operários tomaram o
poder e instalaram um governo dos trabalhadores.
O primeiro governo operário da história durou exatos
72 dias, de 18 de março a 28
de maio de 1871. Ele foi derrubado e afogado em sangue
pela burguesia francesa aliada com as burguesias de toda
a Europa.
Mas durante os heroicos
72 dias em que a classe operária dominou Paris, ela mostrou o caminho aos operários
de todos os países.
Esta é a herança da Comuna de Paris.

pessoas não pertencentes à nobreza
e ao clero.
Até então dominavam tudo, os
reis, nobres e padres, que viviam
à custa de uma ordem econômica
chamada feudalismo.
O feudalismo se baseava no
domínio de um feudo (uma região) por um nobre, onde o povo

Mas a tirania estava
no seu limite

O Fim da Era dos Reis
A revolução, que derrubou a monarquia e proclamou a República, ocorreu no
final do século 18, em 1789,
quando a aristocracia, como classe,
estava em agonia. Uma nova classe social estava se desenvolvendo
poderosamente: a burguesia. O
período das Grandes Navegações,
o comércio em ascensão, o início
da industrialização, estavam concentrando as riquezas nas mãos de

burguesia se desenvolvia e concentrava em suas mãos, mais e mais, a
riqueza produzida pela sociedade.
A maneira encontrada pela monarquia para manter seus privilégios
era explorar ainda mais a população. E enquanto o povo afundava
na miséria, o clero e a nobreza
esbanjavam e viviam cercados de
privilégios. Como sempre,
para garantir esta situação
os governos se baseavam
na violência para reprimir a
rebeldia, para reprimir a luta
pela independência e pela liberdade.

trabalhador não tinha praticamente
direito algum. Apenas obedecia.
Todo o poder se concentrava nas
mãos do rei, que com a ajuda da
igreja perpetuava seu domínio.
No entanto, esse domínio começou a declinar e a entrar em
crise na mesma medida em que a
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Em 1789, o povo de Paris
em armas se insurge contra
a ordem estabelecida e põe
fim à monarquia. A tomada
da Bastilha marcou esta autêntica revolução que encerrou um capítulo da história.
Foi proclamada a República
burguesa, capitalista.
Esta revolução popular
acabou com a tirania absolutista e levou ao poder uma
nova classe, a burguesia, que
prometia Liberdade, Igualdade e
Fraternidade.
Mas não tardou para que a nova
classe dominante se distanciasse
do povo e se organizasse contra
ele.
O povo que derrubou a monarquia queria uma República Social.
América Socialista
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A burguesia, entretanto, só queria
organizar melhor os seus negócios
e, por isso, precisava de um regime
seu, de um governo próprio.
O povo queria sair da miséria
Um impasse se instala. O povo
quer avançar, quer ir mais longe
do que querem os burgueses. Para
resolver a situação, a burguesia
instala um regime forte capaz de
controlar o povo e permitir que
seus negócios se expandam. É o
governo de Napoleão Bonaparte.
Porém, nenhum regime poderia
liquidar os desejos libertários do
povo trabalhador, tão fortalecido
durante a revolução de 1789. A luta
entre a burguesia e o povo se desenvolve e se torna aguda. Novas
insurreições, novas revoluções,
virão. Mas, as revoluções agora
serão de outro tipo. Serão revoluções que buscam acabar com toda
a opressão e exploração
A classe operária
entra em cena
Napoleão no poder empreende
uma série de guerras de conquista
com o objetivo de ampliar o poderio econômico francês e liquidar as
economias feudais concorrentes.
Era preciso reorganizar toda a economia europeia segundo os interesses da burguesia.
É nesta época que se inicia o
que se chamou de revolução industrial, que destrói o antigo sistema
artesanal de produção e o substitui
pelo sistema industrial com o uso
da máquina.
Nas grandes cidades, como
Londres e Paris, desenvolvem-se grandes indústrias empregando milhares de operários. Esses
operários trabalhavam de 16 a 18
horas por dia, em condições insalubres, com salários miseráveis e
América Socialista

nenhuma segurança. Era
comum que operários
morressem sobre as máquinas.
Nessa época não existe diferença entre o homem trabalhador, o miserável e o criminoso.
A luta contra essas
condições de vida e trabalho levam, assim, a
muitos conflitos abertos
entre os trabalhadores e
os poderosos.
Foi a época das lutas
de barricadas nas ruas,
das primeiras insurreições operárias em busca
de emancipação.
Em 1848, os operários
de Paris tentam pela primeira vez tomar o poder
e são massacrados sem
piedade. Mas isto os prepara para acontecimentos
ainda maiores. Acontecimentos que honrarão
para sempre a classe operária da França.
A preparação para
a Comuna
Paris, no começo do século 19
era uma cidade populosa e o povo
muito pobre.
Residiam em casas minúsculas,
apertados em ruas sujas, sem nenhum conforto, faltava comida. Os
que viam Paris olhavam para aquela multidão e viam o desespero e
a revolta, que se tornava cada dia
mais evidente e iminente.
Nesse momento, o Exército
prussiano marcha sobre a França.
Avançam, destroçando o exército
regular francês e tomando quase
todo o território do país.
Até mesmo o governante francês, Napoleão III, é feito prisioneiro.
Foi então que, com o governo
francês em pânico, mais de 200 mil
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trabalhadores de Paris receberam
armas e passaram a fazer parte da
Guarda Nacional. Este fato inédito,
o povo em armas, mudaria o rumo
dos acontecimentos.
A agitação se desenvolve em
Paris cercada e é proclamada a República em setembro de l870.
Os republicanos da ordem, republicanos burgueses, passam a
comandar um Governo de Defesa
Nacional. Eles buscam um acordo
com Bismarck, o governante da
Prússia, que encerrasse a guerra. O
governo de Defesa Nacional decide dissolver-se e convoca eleições
para uma Assembleia Nacional
que firmasse a paz. O acordo firmado afinal com Bismarck prevê
o pagamento de pesadas indenizações territoriais e financeiras, que
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obviamente recairiam sobre as costas do povo francês.
Em Paris, a Guarda Nacional
armada recebe tal noticia de rendição como uma traição. E recusa-se
a entregar as suas armas.
A eleição da Assembleia Nacional é realizada e são eleitos representantes de todas as posições políticas; monarquistas, republicanos,
revolucionários, etc., mas são os
reacionários que a dominam globalmente. Toda a burguesia quer
desarmar os operários de Paris, e
conspirando com Bismarck contra
seu próprio povo, transfere a Assembleia Nacional para Versalhes.
O centro reacionário desloca-se,
assim, para fora da cidade armada
enquanto prepara o massacre do
povo. Com isso, a Guarda Nacional
tornou-se definitivamente operária.
O assalto aos céus
A Comuna surgiu espontaneamente, ninguém a preparou consciente, metodicamente.
A guerra infeliz com a Alemanha; os sofrimentos do cerco pelo
exército inimigo, o desemprego do
proletariado e a ruína da pequenaburguesia; a indignação das massas
contra as classes dominantes e as
autoridades que haviam dado provas de uma incapacidade absoluta;
uma surda efervescência no seio
da classe operária descontente com
a situação e ansiosa de um novo
regime social, a composição reacionária da Assembleia Nacional
que fazia temer pelos destinos da
República, outros fatores se conjugavam para impelir a população de
Paris à revolução. E foi a revolução
que pôs, inesperadamente, o poder
nas mãos da Guarda Nacional, da
classe operária e da pequena-burguesia que se colocara ao seu lado.
Foi um acontecimento histórico sem precedentes. Até então o

poder estava, em geral, nas mãos
dos latifundiários, dos nobres, do
clero, e dos capitalistas, ou melhor, nas mãos de seus homens de
confiança, aqueles que constituíam
seus governos.
Depois da insurreição de 18 de
março, quando o governo de Thiers
fugiu de Paris com suas tropas,
seus funcionários e sua polícia, o
povo ficou dono da situação e o
poder passou às mãos do proletariado. A Guarda Nacional convoca
eleições para a Comuna de Paris e
ela é proclamada em 28 de março
de 1871. Apesar da guerra, do cerco, e de Versalhes, a cidade é uma
festa.
A Comuna, a princípio, foi um
movimento extremamente confuso
e heterogêneo. A ele, aderiram também os patriotas na esperança de
que a Comuna retomasse a guerra
contra os alemães e a levasse a bom
termo. Apoiaram-na igualmente os
pequenos comerciantes ameaçados
de ruína se o pagamento das Letras
e das rendas não fosse suspenso (o
que o governo recusara a Comuna
concedeu). Também os republicanos simpatizaram de início com a
Comuna, temendo que a reacionária Assembleia Nacional restabelecesse a monarquia. Contudo o
papel fundamental no movimento
foi desempenhado pelos operários.
Só os operários permaneceram
fiéis à Comuna até o fim. Os republicanos burgueses e a pequenaburguesia desligaram-se bem cedo;
uns assustados com o caráter proletário, socialista e revolucionário do
movimento, outros quando viram
que estava condenado à derrota.
Apenas os proletários apoiaram sem medo e sem desânimo o
seu governo, só eles combateram e
morreram por ele, isto é, pela emancipação da classe operária, por um
futuro sem opressão e exploração.
A Comuna teve que reconhecer, desde logo, que a classe
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operária uma vez chegada à dominação não podia continuar a
administrar com a velha máquina
do Estado. Era preciso, para não
perder o que se tinha conquistado
eliminar a velha maquinaria de
opressão até aí utilizada contra
a classe operária e estabelecer a
sua própria. Isto foi feito elegendo um governo e representantes
revogáveis a qualquer momento,
constituindo um governo que fosse ao mesmo tempo legislativo e
executivo, com o mínimo de burocracia.
As medidas
revolucionárias da Comuna
Na sociedade moderna o proletariado economicamente submetido à burguesia não pode dominar
politicamente se não romper as
cadeias que o prendem ao capital.
Daí que o movimento da Comuna
procurou destruir as bases de domínio da burguesia adotando medidas como o decreto pelo qual todas
as fábricas e oficinas abandonadas
ou paralisadas pelos proprietários
eram entregues às cooperativas
operárias.
E para sublinhar o seu próprio
caráter autenticamente democrático, proletário, a Comuna decidiu
que a remuneração de todos os
funcionários da administração e do
governo não seria superior ao salário de um operário.
O governo da Comuna é constituído de delegados escolhidos nos
diversos bairros de Paris. Assim,
quase 70 delegados formavam ao
mesmo tempo o executivo e o legislativo da Comuna.
E esse governo operário, apesar
das condições tão desfavoráveis
e da brevidade da sua existência
chegou a tomar algumas medidas
que mostram bem o seu verdadeiro
significado e seus objetivos.
América Socialista
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A Comuna substituiu o exército
permanente, pelo armamento geral
do povo, proclamou a separação da
Igreja e do Estado, declarou a educação pública e gratuita, proibiu
o trabalho noturno e o sistema de
multas que era aplicado aos operários foi abolido.
São abolidas todas as antigas
autoridades, como juízes, tribunais, câmara municipal, polícia,
etc. No lugar das antigas autoridades estabelece-se a gestão popular de todos os meios de vida
coletiva, bem como é decretado
como gratuito todo o necessário
à sobrevivência, assim como os
serviços públicos.
São expropriados os solos em
geral e, então, são comunizados.
A habitação é um direito de todos
e, portanto, residências secundárias não utilizadas são ocupadas.
Trens, metros, e os outros meios
de transporte são gratuitos. As ruas
são propriedades dos pedestres e
os veículos só podem ser usados
nas regiões periféricas da cidade.
O tempo de trabalho deve diminuir
e os parasitas têm que ser combatidos. Estabelece-se a aposentadoria
aos 55 de idade. A escola autoriAmérica Socialista

tária é abolida e os estudantes podem decidir o que vão aprender. É
proclamada a igualdade entre o homem e a mulher. É proclamado o
direito ao aborto, à anticoncepção
e à livre informação sexual. É abolida a pena de morte e declarada a
anistia geral, o fim de toda censura seja de ordem política moral ou
religiosa. É dissolvida a polícia e
em seu lugar são criadas milícias
populares nos bairros com homens
e mulheres voluntários.
A Comuna é internacional
A Comuna despertou a solidariedade internacional dos trabalhadores de forma viva. A luta dos
operários franceses foi saudada em
todos os lugares com manifestações de apoio.
A Associação Internacional dos
Trabalhadores organizou uma intensa campanha de solidariedade
com o objetivo de destruir o muro
de calúnias que a burguesia levantava contra o povo de Paris. Na Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Suíça
e outros países, assembleias e atos
públicos foram realizados. A classe
operária mostrava que era interna-
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cional e que sua luta era a mesma
em todos os lugares.
A derrota da Comuna
Todas as medidas tomadas pela
Comuna mostram que ela constitui uma ameaça mortal para o velho mundo fundado na opressão e
exploração. Eis a razão pela qual
a sociedade burguesa não podia
dormir tranquilamente enquanto a
bandeira vermelha do proletariado
francês flutuasse na câmara municipal de Paris.
A burguesia francesa alia-se a
Bismarck contra a Paris revolucionária, abertamente. O exército
alemão liberta 100 mil prisioneiros para que sejam reorganizados
para marchar sobre os revolucionários. Em 21 de maio as tropas
do governo burguês de Versalhes
atacam Paris. Os combates duram
sete dias. Em 28 de maio a cidade
estava banhada em sangue.
Apesar de toda a vontade e determinação de defender sua Comuna o povo parisiense não tinha preparação militar para isso. A Guarda
Nacional é composta por voluntários, homens e mulheres que dão a

141 Anos da Comuna de Paris (18 de março a 28 de maio de 1871)
vida nas barricadas.
O exército de Versalhes avança, pouco a pouco, destruindo
barricadas, casas, construções. Os
prisioneiros são sistematicamente
fuzilados.
E quando por fim as forças
governamentais organizadas conseguiram dominar as forças mal
organizadas da revolução, os generais bonapartistas, que se renderam
aos alemães, mas valentes contra
seus compatriotas vencidos, fizeram uma carnificina como Paris
jamais vira.
Foram massacrados 40 mil parisienses, perto de 45 mil foram
presos, sendo uma parte executada
e outra desterrada ou enviada para
trabalhos forçados. No total, Paris
perdeu 100 mil de seus filhos, e entre eles os melhores operários de
todas as profissões.
A burguesia de toda a Europa
exultava. Acabou-se com o socialismo por muito tempo, diziam.
A Comuna não morreu
Nem seis anos se passaram do esmagamento da Comuna e já na França renascia o movimento operário. A
nova geração socialista enriquecida
pela experiência e de maneira nenhuma desencorajada pela derrota
apoderou-se da bandeira caída das
mãos dos combatentes da Comuna
e levou-a para frente com firmeza e
audácia aos gritos de “Viva a Revolução Social”, “Viva a Comuna!”.
Nove ou dez anos após o esmagamento da Comuna o surgimento
de um novo partido operário e a
agitação que ele desencadeava no
país obrigaram as classes dominantes a pôr em liberdade os “Comunards” presos.
A herança da
Comuna de Paris

A memória dos combatentes
da Comuna não é apenas venerada pelos trabalhadores franceses,
mas também pelos trabalhadores
de todo o mundo, porque a Comuna não lutou por um objetivo local
ou estritamente nacional, mas pela
emancipação da Humanidade, de
todos os humilhados e explorados.
Combatente de vanguarda da
revolução social, a Comuna é amada onde quer que o proletariado
sofra e lute.
A imagem da vida e da morte do
governo operário que conquistou e
reteve durante mais de dois meses
a capital do mundo, o espetáculo da
luta heroica do proletariado e dos
sofrimentos após a derrota, tudo
isso levantou a moral de milhões de
operários, fez renascer as suas esperanças e ganhou para o socialismo
as suas simpatias. Por isso, a obra
da Comuna não morreu, ela continua viva em cada um de nós.
A causa da Comuna é a causa
da revolução social, é a causa da
total emancipação política e econômica dos trabalhadores, é a causa do proletariado mundial. E neste
sentido é imortal.
O Governo dos Conselhos, criação da Comuna, que reapareceria na
Rússia revolucionária em 1905, e
depois em 1917, é uma conquista da
classe operária de todo o mundo. O
ressoar dos canhões de Paris despertou de seu sono profundo as camadas mais atrasadas do proletariado, e
deu por toda parte um impulso à propaganda socialista revolucionária.
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August Bebel, deputado revolucionário alemão, no auge do
massacre da Comuna declarou no
parlamento:”Meus senhores! Por
mais condenáveis que possam ser
aos vossos olhos as aspirações da
Comuna podeis estar firmemente
certos de que todo o proletariado europeu e todos os que levam
ainda no peito um sentimento
pela liberdade e a independência
olham para Paris...
...E mesmo que neste momento Paris esteja sendo esmagada recordo-vos que o principal,
na Europa, ainda está por vir e
que antes de passarem algumas
décadas o grito de combate do
proletariado parisiense - “Guerra aos Palácios, Paz as Choupanas, Abaixo a Miséria e a Ociosidade!” - se tornará o grito de
combate de todo o proletariado
europeu!”
Este, hoje, é o grito de guerra
dos trabalhadores de todo o mundo. Na Grécia, no Egito, na Tunísia, na Palestina, no Irã, no Brasil,
na França, na Rússia, na China,
no Paquistão, na África do Sul,
na América Central e nos Estados Unidos, em todos os lugares
do mundo a bandeira vermelha da
Comuna ainda flutua nas mãos dos
revolucionários.
Proletários de todo o mundo,
uni-vos!
A Comuna Vive!

América Socialista

A crise do capitalismo se
aprofunda; aguça-se
a luta de classes
Jorge Martin

Corrente Marxista Internacional

A

burguesia europeia passou a maior parte de 2011
de uma reunião de cúpula de emergência a outra, tratando de evitar o colapso do euro e
da União Europeia. Foram feitos
anúncios grandiloquentes e declarações de intenção altissonantes.
Mas entramos em 2012 e nada
mudou com exceção de que as
contradições nacionais agora são
mais agudas e insolúveis do que
antes já eram. A União Europeia
em seu conjunto poderia entrar
de novo em recessão. O capitalismo europeu mira para o abismo e
ameaça arrastar atrás de si toda a
economia mundial.
Depois de dois anos, a União
Europeia foi incapaz de resolver a
crise grega. Agora, todos aceitam o
que vínhamos argumentando desde
o início. A Grécia não pode pagar
suas dívidas. As medidas de austeridade brutal que impuseram ao
povo grego tiveram o efeito oposto: o de afundar mais a economia,
com a deterioração dos padrões de
vida, o colapso na demanda, o aumento do desemprego, a menor arrecadação de impostos e, portanto,
uma dívida maior. Todos aceitam
agora que, cedo ou tarde, a Grécia
vai declarar a suspensão dos pagamentos de sua dívida pública e será
forçada a sair da Zona do Euro.
Isto, por sua vez, terá graves repercussões por toda a Europa.
América Socialista

A crise na Grécia causou sérios
problemas, mas se vê minimizada
por outros assuntos. A Itália e o
Estado Espanhol necessitam colocar aproximadamente 1 bilhão de
euros em obrigações do estado durante os próximos quatro anos para
pagar a dívida e os juros acumulados. Isto levará as finanças públicas
a uma maior deterioração, chegando a níveis insustentáveis. A Itália
está pagando atualmente 7,17% de
juros sobre bônus de 10 anos, uma
quantidade intolerável. Somente as
dívidas da Itália somam um valor
de 1,9 trilhões de euros, uma quantidade suficiente para levar à ruína
toda a Zona do Euro.
A base da crise atual é clara.
Simplesmente é uma questão de
quem, se é que alguém o fará, pa-
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gará as dívidas assombrosamente
enormes que se foram acumulando na Europa. Se o dinheiro não
for encontrado logo, toda a Zona
do Euro, e inclusive a União Europeia, poderia se desintegrar rapidamente entre recriminações
mútuas e protecionismo. A crise
da dívida é simplesmente a expressão superficial da contradição
entre o colossal potencial das forças produtivas e os estreitos limites da propriedade privada e do
Estado. O capitalismo produz necessariamente crises de superprodução. Ou seja, uma crise em que
se produz mais do que o mercado
pode absorver devido ao colossal
potencial das forças produtivas e
a capacidade limitada de consumo
das massas.

A crise do capitalismo se aprofunda; aguça-se a luta de classes
Os ganhos dos capitalistas
em última instância provêm do
trabalho não pago da classe trabalhadora. No último período, a
participação do capital na renda
nacional se expandiu à custa dos
trabalhadores. A consequência
foi o restringido poder aquisitivo
das massas que se converteu em
uma barreira objetiva à expansão
da produção capitalista. Por um
tempo, foi possível superar esta
barreira através da expansão massiva do crédito, como o vimos nos
20 anos anteriores ao colapso de
2008. Mas é justamente a enorme
acumulação da dívida que permitiu à burguesia evitar uma recessão profunda há dez anos, o fator
que agora impede uma recuperação séria da economia.
Os capitalistas enfrentam uma
contradição insolúvel. A começar
pela Grécia, não podem deixar
que o estado declare a suspensão
dos pagamentos, devido ao efeito
dominó que isso teria sobre outros
países da Europa que enfrentam
em maior ou menor grau uma situação análoga (começando por
Portugal, Grécia e continuando
com a Espanha e a Itália). Além
disso, a suspensão dos pagamentos da Grécia teria impacto imediato em todo o sistema bancário
europeu (mas principalmente sobre o alemão e o francês), que lhe
emprestou o dinheiro.
Mas a única maneira de obrigar
a Grécia a pagar é introduzindo
medidas de austeridade selvagem
e cortes massivos nos padrões de
vida dos trabalhadores e do povo
grego. Isso como já assinalamos,
longe de resolver os problemas da
economia grega, os piora. A austeridade selvagem leva à contração
do mercado interno, à queda na
arrecadação de impostos etc. E,
finalmente, piora a crise da dívida pública. Ainda mais, os planos
de austeridade massiva estão pro-

vocando uma explosão social na
Grécia, com implicações revolucionárias.
Já não se trata simplesmente de
uma crise econômica e sim, como
admitem os analistas mais agudos
da classe dominante, de que as
receitas que estão sendo aplicadas para tratar de descarregar seu
peso sobre a classe trabalhadora
ameaçam provocar uma crise de
legitimidade do próprio sistema
capitalista.
A Grécia não é mais que o elo
mais fraco da cadeia do capitalismo europeu. Mas, como já assinalamos, a atenção dos abutres carniceiros dos mercados financeiros
e das agências de qualificação se
transferiu para novas presas. Já
não são somente os países capitalistas mais débeis da periferia europeia (Irlanda e Portugal), como
também a Espanha, a Bélgica e
a Itália que se veem obrigados a
pagar taxas de juros usurárias. Inclusive a França acaba de perder
o status AAA de sua dívida na última requalificação de Standard’s
and Poors. Na realidade, além do
elemento especulativo e de rapina destas instituições, em última
instância o que fazem não é mais
do que refletir a confiança (ou a
ausência da mesma) que têm os
investidores capitalistas na capacidade destes estados de resolver
seus problemas econômicos e,
portanto, de devolver o dinheiro
tomado emprestado.
Austeridade permanente
Na realidade, todas as reuniões
de cúpula europeias de emergência
se reduzem à luta da classe dominante alemã que não está disposta
a assumir as dívidas da Espanha
e da Itália. Em vez disso, buscam
lançar sobre os ombros da classe
trabalhadora todo o peso dos pro-
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blemas do capitalismo europeu.
Sua exigência de “disciplina” e de
“responsabilidade orçamentária” é
uma tentativa de impor um regime
permanente de austeridade, não somente na Grécia e na Itália, como
também em todos os países da Europa.
O último acordo (“o pacto fiscal”) de dezembro de 2011 para
salvar a economia europeia, se for
levado à prática, significa a legalização de uma austeridade extrema
em todos os países signatários. Ou
seja, almeja lograr um requisito legal para que a classe trabalhadora
pague pela crise, sob a supervisão
de burocratas não eleitos. O acordo
obrigará aos países que o assinem a
reduzir seus déficits orçamentários
a 0,5%, o que significa uma política permanente de austeridade e de
ataques à classe trabalhadora. Esta
é a receita pronta e acabada para
duas coisas: uma profunda recessão
e uma explosão da luta de classes.
Os países que por qualquer motivo deixem de cumprir os termos
deste pacto fiscal se verão submetidos a duras sanções, incluindo a
supervisão dos orçamentos nacionais por parte da Comissão Europeia (um organismo não eleito). A
soberania nacional, que sempre foi
uma ficção sob o domínio do mercado global, agora é pura pretensão, uma fachada vazia.
De fato, uma das consequências
da crise capitalista na Europa tem
sido justamente a de desnudar a
farsa da democracia burguesa ante
os olhos das massas. Já vimos,
tanto na Grécia quanto na Itália,
a substituição veloz de governos
burgueses democraticamente eleitos por governos “tecnocráticos”
de “unidade nacional” não eleitos
pela população. Na realidade, se
trata do governo direto dos banqueiros e dos capitalistas, sem intermediários políticos.
Na Grécia, isso acontece em
América Socialista
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uma situação em que o governo
do PASOK, responsável pela aplicação das medidas de austeridade,
havia perdido toda legitimidade
ante os olhos das massas. Ademais,
a classe dominante não confiava
em que novas eleições proporcionassem um governo mais forte,
capaz de levar a frente os ataques
América Socialista

que necessita. No caso da
Itália, a ascensão do governo Monti reflete a desconfiança dos capitalistas
(italianos e europeus)
com relação a Berlusconi e a sua capacidade de
aplicar o ajuste brutal que
necessitam. Para isso,
necessitam do truque da
“unidade nacional”, do
“todos unidos contra a
crise, para salvar o país”,
a que praticamente todos
os partidos com representação parlamentar concederam legitimidade.
A instalação destes
governos longe de refletir
a fortaleza da burguesia,
revela precisamente a debilidade do sistema político em que se baseou até
agora, perante a severidade da crise do capitalismo. Em outros países em
que a socialdemocracia
dirigiu os primeiros compassos dos planos de austeridade, a burguesia agora conta com governos de
direita com maiorias absolutas (veja-se o caso de
Portugal e Espanha). Mas
se equivocam os que pensam que estes governos
representam uma posição
de força da classe dominante na hora de aplicar
os ataques e planos de
austeridade, e de apoio
popular aos mesmos. O
que representam fundamentalmente é o colapso do voto
àqueles partidos socialdemocratas
que aplicaram a primeira fase dos
mesmos.
O “pacto fiscal” foi uma proposta da Alemanha; e a França, que
supostamente seria um sócio igualitário e que de fato foi reduzido
a um papel subordinado, não teve
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mais remédio que apoiá-la. Merkel
e Sarkozy se encontram forçados a
pressionar por uma maior integração política e econômica na Europa. Até certo ponto, esta ideia tem
lógica. Quando o euro foi lançado,
assinalamos que era impossível
se ter uma moeda comum sem ter
regimes tributários comuns e um
Estado unificado. Durante certo
período de tempo o crescimento
econômico suavizou as contradições de se tratar de integrar economias que se moviam em direções
opostas. Agora a crise econômica
faz aflorar novamente as contradições nacionais entre as diferentes classes capitalistas dos países
europeus. A pressão para uma integração sob a dominação e a austeridade alemã logo se converterá
em seu contrário, em direção à ruptura da Zona do Euro e mesmo da
União Europeia.
Sobre as bases atuais, a integração não significa uma solidariedade comum dos povos europeus,
na qual os desequilíbrios fiscais e
creditícios são cancelados para o
bem comum. Significa o domínio
completo da Europa por parte da
Alemanha. Caminhar nesta direção provocará crises políticas em
um país depois do outro.
Sequer a Alemanha está imune à crise. Em última instância,
os bancos alemães emprestaram
quantidades imensas de dinheiro
à Grécia, para que esta ficasse em
condições de comprar produtos
alemães. A Alemanha se converteu em uma formidável máquina
exportadora (em parte, através
da manutenção de salários baixos na Alemanha, estimulando a
produtividade) que depende do
restante das economias da Europa e também da China para continuar crescendo. O agravamento
da crise nos países da “periferia”
da Europa já está produzindo o
efeito de diminuir drasticamente
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o crescimento alemão. Isto faz
parte da raiz de seus problemas
de endividamento.
Contradições nacionais
As contradições nacionais insanáveis explodirão uma e outra vez,
e os inofensivos insultos entre líderes europeus se converterão em divisões reais. Não se pode descartar
que, ao chegar o momento decisivo
e não se dispuser de outra opção,
o Bundesbank possa concordar em
financiar a dívida da Espanha e da
Itália com vistas a prevenir o colapso do euro. O problema é que a
Alemanha não se pode dar ao luxo
de resgatar a Espanha, para não falar da Itália e da França, que também se encontram sob a ameaça
dos mercados de obrigações.
Como as pressões protecionistas e nacionalistas estão crescendo,
estamos testemunhando o início de
um inexorável descenso no rumo
da desintegração e do protecionismo europeu. Durante o boom,
todas as contradições nacionais e
de classe podem ficar ocultas até
certo ponto. Durante a crise, todas
as contradições encobertas, mas
construídas durante o boom, vêm à
luz por si mesmas, e a crise atual é
uma grande crise.
O colapso da Zona do Euro poderia colocar em dúvida o futuro
da própria União Europeia; poderia empurrar tanto a economia
europeia quanto a mundial, a uma
depressão colossal, como advertiu
a direção do FMI. A crescente crise do euro e a fissura diplomática
entre a Grã-Bretanha e a França
apressam Christine Lagarde a emitir sua mais forte advertência acerca do estado da economia global.
Advertiu que, a menos que se
faça algo, a economia mundial enfrenta “contração, protecionismo
crescente e isolamento”. E acres-

centou: “Isto é exatamente a descrição do que se passou nos anos
1930, e o que veio depois é algo
que não buscamos”. A diretora administrativa do FMI teme que esta
queda da Europa no rumo de uma
recessão tenha implicações sérias
para o restante da economia global. “A perspectiva para a economia mundial, neste momento, não
são nada animadoras. Mais exatamente, são bastante deprimentes”,
disse ela em sua declaração do ano.
Os temores da senhora Lagarde
são bem fundados. As contradições
crescem o tempo todo. Houve uma
forte escalada na batalha mercantil
entre a China e os EUA, que projeta uma longa sombra sobre o futuro
da globalização e do comércio internacional. Este é o aspecto mais
preocupante da presente situação,
do ponto de vista da burguesia.
Devemos lembrar que foi precisamente o protecionismo, as guerras
comerciais e as desvalorizações
competitivas que converteram o
Grande Crash de 1929 na Grande
Depressão dos anos 1930.
Os comentaristas políticos e
econômicos estão falando constantemente sobre o problema como
se houvesse uma solução mágica
escondida em algum lugar, e estão
desesperados e perplexos ao ver
que ninguém parece encontrá-la.
Na realidade, não existe uma saída
para a crise. É possível que, numa
última tentativa desesperada para
salvar o euro, o Banco Central Europeu comece a imprimir euros em
grande quantidade, da mesma forma que a Grã-Bretanha e os EUA o
fizeram com suas respectivas moedas. Devem se apoiar nestas medidas para tentar aliviar a pressão
nas obrigações governamentais e
“resolver” a crise da dívida. Mas
esta seria uma medida desesperada, carregada das mais sérias consequências.
Esta opção seria o equivalente
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a de um homem se injetando de
heroína. Os efeitos iniciais fazem
parecer que os problemas desapareceram, mas, depois, se dá conta
de que não somente os problemas
regressaram pior, como também
a droga gerou novos problemas.
A expansão monetária irrestrita
eventualmente implicará em alta
inflação ou mesmo hiperinflação.
Isto terminaria em uma depressão
econômica ainda mais profunda e
que destroçaria a Europa.
Os comentaristas sérios da burguesia estão preocupados: “O resultado mais plausível da orgia de
austeridade fiscal: recessões estruturais por longo prazo em países
vulneráveis. Falando sem rodeios, a
moeda única originará um descenso nos salários, deflação da dívida
e depressão econômica prolongada. Pode isso se manter apesar do
enorme custo da ruptura?” (Martin
Wolf). Aí está a outra face da moeda. Todas as tentativas para restabelecer o equilíbrio econômico nada
fazem senão romper o equilíbrio
social e político. George Magnus,
um importante analista econômico
do banco suíço UBS fala e adverte
com preocupação de “desafios ao
poder, à autoridade e à legitimidade da ordem política e econômica
existente”.
Qual o programa para se
enfrentar a crise do
capitalismo?
A Grécia é o elo mais fraco do
capitalismo europeu e como consequência também é o país onde
a luta de classes alcançou sua expressão mais aguda. Todas as condições objetivas para a revolução
existiram na Grécia nos últimos
dezoito meses:
• A classe capitalista estava dividida e havia perdido sua confiança.
América Socialista
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• A classe média estava vacilante e inclinada a apoiar uma
virada revolucionária.
• A classe trabalhadora estava na luta e disposta a fazer os
maiores sacrifícios para seguir
adiante.
Que mais se pode esperar da
classe trabalhadora grega? Que
mais podiam fazer? A partir da metade do ano 2010 aconteceu greve
geral depois de greve geral, acompanhadas por mobilizações cada
vez mais amplas dos trabalhadores e das massas. Mas, depois das
primeiras greves gerais na Grécia,
a palavra de ordem da greve geral
de 24 horas deixou
de ter sentido. O
movimento já a tinha ultrapassado. A
única palavra de ordem adequada era a
de uma greve geral
por tempo indefinido. Mas em uma
situação como a da
Grécia, isto coloca
a questão do poder.
Não se pode brincar
com este lema. Tem
que estar vinculado
ao desenvolvimento
dos órgãos do poder
popular (comitês de
luta ou sovietes) ligado aos sindicatos.
Se não tomaram o poder não o
foi por sua culpa, e sim pelo fracasso de todos e de cada um dos
chamados dirigentes. A ausência
de uma direção revolucionária foi
o que freou os trabalhadores. Se a
direção do Partido Comunista grego houvesse adotado um ponto de
vista leninista correto, tanto em seu
programa quanto na aplicação correta da política de Frente Única, a
questão do poder já se teria colocado. Em muitos sentidos, a situação
era bastante mais avançada do que
era na Rússia em fevereiro de 1917.
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E, contudo, em todos os momentos chave, os dirigentes das
organizações dos trabalhadores não
estiveram à altura. Em primeiro lugar, não contam com um programa
correto para enfrentar a crise do
capitalismo. Por um lado, os dirigentes de Synaspismos, o componente fundamental da Coalizão da
Esquerda Radical (Syriza), têm postura totalmente reformista, baseada
na ideia de que o capitalismo pode
ser regulamentado. Eles propõem a
renegociação (e não o cancelamento) da dívida, o que, na realidade, é
o mesmo que os capitalistas europeus propõem diante da evidência

de que a dívida não pode ser paga.
Estas propostas são compartilhadas
por um setor dos dirigentes da esquerda em outros países da Europa
(como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, em Portugal), e que não são
mais que uma tentativa de ressuscitar o reformismo socialdemocrata,
em um período em que a crise do
capitalismo torna impossível a aplicação de reformas. Pelo contrário,
dentro dos limites do sistema capitalista em crise não cabem mais que
contrarreformas e ataques.
Em última instância este programa se reduz à ideia de que é possível aplicar algum tipo de estímulo
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keynesiano em nível europeu. O
problema é que não se pode aplicar
um programa de estímulo keynesiano através de um programa massivo de obras públicas precisamente
devido à enorme quantidade de dívida acumulada por parte dos estados. Como se financiaria um plano
dessas características? Os estados
agora mesmo já têm sérios problemas para conseguir refinanciar sua
dívida atual e se veem obrigados a
pagar preços extorsivos nos mercados financeiros.
Por seu lado, os dirigentes do
Partido Comunista Grego (KKE)
têm uma postura igualmente incorreta, mas antieuropeia e nacionalista.
Pareceria que todos
os males provêm da
União Europeia e
que tudo se resolveria se a Grécia saísse
da União Europeia e
da OTAN e adotasse uma “economia
popular”, e uma solução “antimonopolista e anti-imperialista”. Embora seja
verdade que o KKE
usa uma linguagem
muito mais radical
e no último período
tenha identificado a crise do capitalismo como causa da atual crise
econômica, o certo é que o programa que propõe sua direção fica
a meio caminho. Na realidade, a
única solução é por fim ao sistema
capitalista mediante a expropriação dos principais meios de produção para poder estabelecer a planificação democrática da economia
sob o controle dos trabalhadores.
Falar de “economia popular” e de
“antimonopolismo” é introduzir
confusão desnecessária.
Ademais, não se pode estabelecer o socialismo dentro das fronteiras nacionais da Grécia. Uma revo-
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lução socialista vitoriosa na Grécia
deveria fazer um apelo claro à
classe trabalhadora do restante da
Europa a seguir seu exemplo, um
apelo que cairia em terreno fértil. A
única alternativa real à União Europeia, isto é, à Europa dos capitalistas, são os Estados Unidos Socialistas da Europa. Em vez disso, a
direção do KKE fala “da assinatura
de acordos mutuamente vantajosos
de relações de cooperação internacional” e de “utilizar efetivamente
as contradições inter-imperialistas
para a prosperidade da sociedade e
a defesa dos direitos soberanos do
país”, definitivamente, aferra-se à
velha e fracassada teoria estalinista do “socialismo em um só país”,
justamente no momento em que a
interpenetração das economias de
todos os países a torna, se couber,
mais impossível ainda. A direção
do Partido Comunista de Portugal
está envolvida no mesmo tipo de
programa de construir uma “economia popular e patriótica” dentro
dos limites nacionais e sem falar
claramente de romper com o sistema capitalista.
A direção do KKE, além disto,
sofre de um sectarismo extremo
que se levanta como uma barreira em vez de atrair setores mais
amplos de jovens e trabalhadores
que buscam uma alternativa revolucionária. Na Grécia, hoje, existe
a necessidade urgente de se propor
uma Frente Única da esquerda que
englobasse o KKE, Syriza e os sindicalistas do PASKE (a fração sindical do PASOK) que romperam
com o governo de Papandreou, na
base de um programa mínimo que
incluísse a rejeição de todos os cortes, o não pagamento da dívida e a
nacionalização dos bancos e dos
setores chave da economia. Um
apelo por uma Frente Única com
essas características eletrizaria as
massas de trabalhadores que estão
buscando uma alternativa políti-

ca e que se deram conta de que as
greves gerais por si sós não podem
resolver a situação.
Contudo, as direções dos partidos de esquerda se negam a avançar por esse caminho. A direção do
KKE tem especial responsabilidade nisto por sua negativa obstinada
de fazer um apelo deste tipo. Sua
postura é a de que todas as demais
organizações são reformistas e que
somente eles são revolucionários e
que, portanto, quando os trabalhadores se derem conta disso ingressarão ou apoiarão ao KKE. Mesmo
que a política do KKE ante a crise
estivesse correta (e já vimos que
não é), seria necessário estabelecer
um diálogo com as amplas massas
de trabalhadores que, estando em
oposição às políticas de austeridade, ainda não tivessem compreendido a necessidade de uma solução
revolucionária. Esse diálogo somente se pode estabelecer mediante a luta comum e com a política
leninista de frente única.
Existe, portanto, um enorme
abismo entre a gravidade da crise e
as necessidades objetivas que esta
coloca e a resposta que deram até o
momento os dirigentes das organizações políticas dos trabalhadores.
Milhões de jovens e trabalhadores
através de sua própria experiência chegaram a conclusões muito
avançadas. O sistema econômico
capitalista está sendo amplamente
questionado. A democracia burguesa também está muito desacreditada, na medida em que a crise
revela seu autêntico conteúdo: a
ditadura dos mercados, a ditadura
dos capitalistas. Esse é justamente o detonador do movimento dos
indignados que vimos se espalhar
de um país a outro, com formas diferentes. “Não somos mercadorias
nas mãos de banqueiros e políticos”, “não à ditadura dos mercados”, “não nos representam”, estas
palavras de ordem concentram em
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poucas palavras um questionamento amplo e profundo da ordem de
coisas existente.
E não se trata somente de um
questionamento, também existe uma consciência ampla de que
somente através da luta de massas
pode-se mudar a situação. A revolução árabe, transmitido ao vivo
para milhões de lares em todo o
mundo, irradiou uma mensagem
muito poderosa: a ação revolucionária das massas pode derrubar ao
mais repressivo dos regimes. Sem
deixar lugar à dúvida, os indignados espanhóis se inspiraram na
Praça Tahir e na derrubada de Ben
Ali na Tunísia. Essa mesma inspiração cruzou o oceano e chegou
aos EUA com o movimento “Ocupa Wall Street”.
A luta de classes
Por toda a Europa, com diferentes ritmos em diferentes países, se
produziram amplos movimentos
grevistas e de protesto contra os
planos de austeridade. Na Grécia,
a luta de classes alcançou sua expressão mais aguda, com mais de
15 greves gerais de 24 e 48 horas
no último período. Mas a Grécia
nos mostra o caminho pelo qual
vai se dirigir a luta de classes em
outros países europeus no próximo período. No Estado Espanhol,
vimos o movimento massivo dos
indignados que mobilizou centenas de milhares contra o impacto
da crise do capitalismo e que reflete um ambiente muito mais amplo
entre a população. Em Portugal,
tivemos em novembro de 2011
uma enorme greve geral contra o
brutal plano de ataques do recémeleito governo de direita. Na GrãBretanha, presenciamos, também
em novembro de 2011, uma greve
geral do setor público que foi inclusive maior que durante o InverAmérica Socialista
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no de Descontentamento
de 1978/79. Na Bélgica, se
convocou uma greve geral
para 30 de janeiro.
Mas a classe trabalhadora, na maioria dos países,
não fez mais que começar
a flexionar seus músculos. Em muitos casos não
compreenderam ainda a
profundidade da crise. Em
particular, os dirigentes das
organizações sindicais tentam chegar a compromissos
do “mal menor” para evitar
ataques maiores. Toda a
experiência demonstra que
depois de um compromisso
em que se aceitam retrocessos, a classe dominante
exigirá mais.
Não necessitamos dizer que os marxistas sempre estaremos na primeira
linha de qualquer batalha
para melhorar as condições
da classe trabalhadora. Lutaremos por qualquer conquista, por menor que seja,
porque a luta pelo socialismo seria
impensável sem a luta do dia a dia
para avançar sob o capitalismo.
Somente através de uma série de
lutas parciais, de caráter defensivo
e/ou ofensivo, as massas podem
descobrir sua própria força e adquirir a confiança necessária para
lutar até o final.
Há certas circunstâncias em
que as greves e as manifestações
de massas podem obrigar à classe
dominante fazer concessões. Mas
esta não é uma delas. O caráter
tão agudo da crise do capitalismo
deixa muito pouca margem de manobra para as concessões por parte
de capitalistas individuais e sequer
por parte de governos nacionais.
Para que tenha êxito, é necessário
elevar o movimento a um nível superior. O lema da greve geral passa
para o primeiro plano. Mas mesmo
América Socialista

uma greve geral, por si mesma,
não pode resolver os problemas
da sociedade, como o demonstra o
exemplo da Grécia. A mobilização
geral das massas, depois de certo
ponto, deve ser vinculada à necessidade de uma greve geral por tempo indeterminado, que coloca diretamente a questão do poder estatal.
Dirigentes confusos e vacilantes somente são capazes de produzir derrotas e desmoralização. A
luta dos trabalhadores e da juventude seria infinitamente mais fácil
se fosse encabeçada por dirigentes valentes e com perspectiva.
Mas estes dirigentes não caem do
céu. No curso da luta, as massas
porão à prova todas as tendências
e dirigentes. Logo descobrirão as
deficiências dessas figuras acidentais que aparecem nas primeiras
etapas do movimento revolucio-
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nário, como a espuma que
aparece na crista da onda
e que desaparecerão da
mesma forma como o faz
tal espuma.
Precisamente devido à
ausência de uma direção
revolucionária decidida e
com raízes entre as massas da classe trabalhadora,
a situação atual não pode
ser resolvida no curto prazo. Será um processo mais
prolongado, com fluxos e
refluxos, avanços e derrotas. Eventualmente, a luta
passará do terreno sindical ao terreno político e as
velhas organizações serão
transformadas.
Através de sua experiência, um número crescente de ativistas chegará
a ver a necessidade de um
programa revolucionário
consistente. Isto somente pode ser proporcionado pelo marxismo. Ideias
que durante décadas foram ouvidas por pequenos grupos
serão procuradas ansiosamente,
em primeiro lugar por centenas e,
logo, por milhares, por centenas
de milhares de pessoas. O que se
requer é, por um lado, um trabalho
paciente de preparação dos quadros marxistas e, por outro lado, a
experiência concreta das próprias
massas.
O que até agora vimos não são
mais que os prolegômenos de uma
era revolucionária que já começou
e em que as massas da classe trabalhadora e da juventude terão a
oportunidade de tomar o futuro em
suas próprias mãos pondo um fim
ao sistema capitalista que os condena ao desemprego, à exploração
e à miséria crescente. Confiamos
plenamente na capacidade dos jovens e dos trabalhadores para levar
esta tarefa à frente.

O movimento Ocupa e
as perspectivas para a
revolução nos EUA
John Peterson

Workers International League

D

urante 30 anos, os trabalhadores estadunidenses
foram objeto de ataques.
Durante décadas houve muito poucas lutas ofensivas e ainda menos
lutas vitoriosas. Entre 1973 e 2007,
a sindicalização do setor privado
se reduziu em mais de 75% e a desigualdade aumentou em 40%. O
nível das greves se reduziu a mínimos históricos. Politicamente,
se produziu uma virada à direita; e
tanto Democratas quanto Republicanos lutavam entre si para levar
a cabo os desejos dos capitalistas.
Os dirigentes sindicais somente
ofereciam a política fracassada de
“acordo social” nas fábricas e nas
urnas. Apesar das heroicas tradições do passado, este período levou muitos a pensar que “tudo vai
bem” para os estadunidenses ou
que, de alguma forma, os trabalhadores estadunidenses se haviam
“aburguesado”. A luta de classes e
a revolução podiam ocorrer na Venezuela ou no Egito, mas não nos
EUA.
Contudo, a velha “toupeira da
história” havia continuado a cavar sob a terra durante todo este
tempo. Uma redução salarial aqui,
uma execução hipotecária ali, os
crescentes custos da saúde aqui,
uma fábrica fechada e deslocada
ali. Pouco a pouco, as bases econômicas do “sonho americano” estavam sendo reduzidas e, com elas,

as ilusões de que o capitalismo é
o “melhor dos mundos possíveis”.
Nós sempre tivemos confiança
suprema na classe trabalhadora dos
EUA. Entendemos que os trabalhadores estavam aprendendo de sua
experiência e que inevitavelmente
entrariam no caminho da luta em
determinado momento. Apesar de
tudo, um pêndulo somente pode
oscilar até certo ponto para a direita antes de começar a oscilar para
a esquerda. E quanto mais oscile
numa direção, mais dramatica-
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mente girará em sentido contrário,
quando a maré muda. Estamos ainda no início do processo e não há
porque exagerar, mas já se pode
vislumbrar o enorme e colossal potencial para o futuro.
Os jovens ocupam Wall
Street e ampliam
o movimento
Não se precisa ir muito longe,
basta se ver o movimento Ocupa
que se espalhou praticamente a toAmérica Socialista
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das as cidades do país. Prolongouse durante semanas e semanas e
não mostra sinais de diminuir no
curto prazo. É verdade que os objetivos dos manifestantes são diversos e que lhes falta coesão política,
mas em uma coisa estão unidos:
não estão satisfeitos com o status
quo e estão dispostos a fazer algo
mais além de se queixar a respeito. Trata-se de um fenômeno sem
precedentes e que está grávido de
implicações revolucionárias para o
futuro.
“Já basta! Somos 99%!”. Este
é o sentimento que expressam os
jovens valentes que ocupam a Praça da Liberdade em Nova Iorque
a somente alguns metros de distância de Wall Street. Este o sentimento acumulado de milhões de
pessoas, não, milhares de milhões
de pessoas em todo o mundo. Basta de desemprego! Basta de guerra!
Basta de pobreza! Basta de discriminação!
Vivemos na era mais rica e
mais produtiva da história da humanidade. Mas os limites absurdos, irracionais e desumanos do
capitalismo significam que não há
suficientes postos de trabalho, lares ou alimentos para todos em um
mundo de abundância. Isto sempre
foi a triste realidade para centenas
de milhões de pessoas em torno
do planeta. Mas agora em casa se
chegou ao epicentro mundial da
cobiça capitalista, da especulação
e da indiferença ante o sofrimento
humano: Wall Street.
E está se espalhando. As ocupações se espalharam a cidades
de todo o país e de todo o mundo,
inspirando-se uns aos outros em
sua heroica resistência aos cortes,
à austeridade e à miséria que são
impostos a todos nós. É o início de
um novo despertar, de uma nova
consciência e, o mais importante,
um novo desejo de agir, de fazer
realmente algo. Milhares de jovens
América Socialista

antes ridicularizados como apáticos e apolíticos, despertaram a
imaginação de milhões de pessoas.
Não havíamos visto antes uma
convergência das lutas neste nível
desde o movimento antiglobalização dos anos 1999 e 2000. O 11
de Setembro, a Lei Patriótica, uma
década de guerras e as ilusões sinceras nos Democratas, em grande
medida abafaram a ira e o descontentamento. Agora retornam
com força redobrada, em um nível
ainda mais alto. O inimigo já não
é mais a “globalização” em abstrato. O inimigo está mais claro que
nunca: a dominação empresarial
da economia e da política. Uma
camada cada vez mais ampla está
chegando à conclusão de que a raiz
de todos estes males é a mesma: o
capitalismo.
Por definição, o capitalismo é
um sistema que defende os interesses da classe capitalista. Na medida em que os capitalistas são na
realidade menos de 1% da população, este é um sistema que opera
contra os interesses dos 99% restantes. Disso se desprende que se
nos limitarmos à busca de soluções
à crise dentro dos limites do capitalismo, estaremos nos limitando
às soluções que somente pode realmente beneficiar ao 1%. Necessitamos um enforque diferente. Temos
que mirar além dos estreitos horizontes do sistema atual. A maioria
trabalhadora tem todo o direito e a
necessidade de gerir democraticamente a sociedade em seu próprio
interesse.
O movimento
dos trabalhadores
e o movimento Ocupa
O movimento Ocupa ainda tem
que cristalizar em torno de um
programa e de uma direção clara. Diante da falta de uma direção
clara por parte dos sindicatos e da
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ausência de um partido operário de
massas neste país, isto não deveria causar nenhuma surpresa. Mas
os acontecimentos e a experiência
ajudarão às camadas mais avançadas tirar conclusões revolucionárias. Até agora, o movimento não
incorporou as camadas mais amplas da classe trabalhadora, do movimento operário organizado. Mas,
por acaso os movimentos revolucionários de massas não começam
sempre desta forma? Os jovens são
o proverbial “barômetro” da sociedade, os primeiros a entrar em
ação. Contudo, os problemas enfrentados pela classe trabalhadora
não podem ser resolvidos através
de meras reformas ou retoques do
sistema. Esperavam contra todas
as expectativas que a crise iria passar, mas somente piorou. Cedo ou
tarde, os trabalhadores também se
verão obrigados a entrar no caminho da luta de massas e quando o
fizerem toda a dinâmica vai mudar.
Muitos sindicatos já manifestaram sua solidariedade com os
ocupantes em Wall Street. As declarações de solidariedade são importantes. Mas do que realmente se
necessita é de uma ação decidida.
Em Nova Iorque há 1,2 milhões
de trabalhadores organizados que
poderiam fechar Wall Street em
um instante detendo o trânsito,
cortando o abastecimento elétrico,
as linhas telefônicas e o serviço de
abastecimento de água, suspendendo o serviço de eliminação de
dejetos e os serviços de limpeza,
fechando hotéis e restaurantes e
mobilizando dezenas de milhares
de trabalhadores para ocupar fisicamente o baixo Manhattan. O
movimento Ocupa já começou a
chegar aos sindicatos e alguns grupos de trabalhadores começaram a
apoiar a ocupação nas ruas. Este é
o caminho a seguir! Se o Trabalho
põe sua força, número e recursos a
serviço do movimento, isto pode-

O movimento Ocupa e as perspectivas para a revolução nos EUA
ria transformar a situação. Agora
há que ampliar a luta em todos os
locais de trabalho, nos institutos e
universidades e bairros.
A política e o governo
burguês desacreditado
Há três anos, muitos destes
jovens apoiaram a promessa de
mudança de Obama. Agora estão
tomando as coisas em suas próprias mãos. Com as eleições presidenciais a somente 12 meses de
distância, os estadunidenses se
sentem frustrados e enojados. 90%
pensam que a economia está podre,
um novo recorde. O governo tem
seu mais baixo nível de aprovação.
Somente 15% dos estadunidenses
confiam que o governo federal fará
a coisa certa sempre ou na maioria das vezes. Há somente um ano
essa cifra era de 25%. E, contudo,
de forma esmagadora querem que
o governo proporcione postos de
trabalho, saúde, educação, seguridade social e que reconstrua a deteriorada infraestrutura do país.
Isto pode parecer uma contradição inexplicável. Mas no fundo
mostra que os estadunidenses estão buscando uma solução coletiva
para seus problemas. Contudo, não
confiam nem que os representantes
do governo nem que as estruturas
existentes o vão fazer. E com razão! Tanto Democratas quanto Republicanos estão à inteira disposição das grandes corporações. São
estas entidades não eleitas e que
não prestam contas a ninguém as
que realmente têm a última palavra no governo e na economia. São
elas que determinam quem tem
emprego, quem tem uma casa para
viver, quem tem acesso a serviços
de saúde e educação e quem não
tem nada disto.
O eleitorado
quer “expulsar
os vagabundos!”

Mas quem deveria substituílos? O governo pode ou defender
os interesses dos trabalhadores ou
defender os capitalistas. Ou fará
uso de seu poder e recursos para
melhorar a vida da maioria ou,
pelo contrário, os usará para enriquecer ainda mais aos ricos. Se não
fizer uma incursão na riqueza e na
propriedade dos ricos, empurrará
as condições de vida e de trabalho
das massas para baixo ainda mais.
Não importa que “intenções”
tenha um político, o que vale é o
que realmente fazem. Fatos valem
mais que mil palavras. Administrações Republicanas e Democratas somente oferecem variações
das mesmas políticas pró-empresariais. Inclusive se aceitássemos
que há “Democratas bons” e mesmo “Republicanos bons”, o fato
indiscutível é o seguinte: nunca
conseguirão nada como partícipes
do aparato de seus respectivos partidos, que estão totalmente dominados pelas grandes empresas. Por
isso, necessitamos um governo dos
trabalhadores. E para lograr isto,
necessitamos de um partido operário armado com um programa
socialista.
As eleições fora do calendário eleitoral também nos dão uma
visão parcial do estado de ânimo
cambiante. No “atrasado” Mississipi, os votantes rechaçaram um
ataque aberto contra o direito ao
aborto, ou mesmo o uso do controle da natalidade. Na “racista” Arizona, o autor da infame SB 1070,
a draconiana lei anti-imigrante, foi
expulso de seu cargo pelos votantes. E no “apático” Ohio, milhões
de trabalhadores inundaram as
urnas para rechaçar a legislação
antissindical selvagem do governador. Estas vitórias eleitorais foram em todos os casos o resultado
de campanhas massivas pela base
sobre estes temas. Sem dúvida,
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os Democratas e os Republicanos
continuam no poder; dada a falta
de alternativa real, isso era de esperar. Contudo, o estado de ânimo
a favor de uma política de classe
independente e de um partido operário está crescendo.
O sentimento contra os ricos
também está crescendo. Enquanto que nós sofremos o desemprego e os cortes, os ganhos de Wall
Street dispararam, com assombrosos 720% entre 2007 e 2009. Aos
diretores-gerais se lhes paga mais
de 300 vezes o salário médio dos
trabalhadores, um aumento impressionante de 40 vezes da proporção que existia há três décadas.
Quanto aos jovens, fica claro que
não têm futuro sob o capitalismo.
Uma pesquisa recente de Pew
Research revelou que os lares
encabeçados por pessoas de até
35 anos possuíam uma média de
3.662 dólares em 2009, 47 vezes
menos que o valor líquido médio
dos lares encabeçados por pessoas maiores de 65 anos. E com o
desemprego e a dívida galopante,
não há luz no fim do túnel para
esta “geração perdida”.
Não é de estranhar que haja
uma crescente reação contra esta
situação. Segundo pesquisa recente de ABC/Washington Post,
75% dos estadunidenses apoiam
aumentar os impostos aos milionários para reduzir o déficit federal.
Existe uma ampla oposição aos
cortes aos programas de saúde e
medicamentos Medicare, Medicaid, Seguridade Social e outros
programas sociais. E pela primeira vez desde 1930, a maioria dos
estadunidenses está a favor da redistribuição da renda e da riqueza.
Segundo outra pesquisa recente de
New York Times/CBS News, uma
maioria ampla de 66% dos estadunidenses pensa que a riqueza da
nação deve ser distribuída de forma mais uniforme. Quem disse que
América Socialista
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as ideias socialistas não conectam
com o “público em geral”?
Os Republicanos e os Democratas estão disputando sobre quem
tem o melhor programa para reativar a economia e criar emprego.
Mas se a criação de emprego fosse tão fácil, por que não o fizeram
ainda? A verdade é que não têm a
menor ideia de como se criar postos de trabalho sem deixar de assegurar os enormes lucros de seus
amos empresariais. Os capitalistas
estão no negócio de obter lucros
e não no da criação de postos de
trabalho. Portanto, a única solução
que têm é de espremer ainda mais
os trabalhadores. Mas isso tem os

listas trotskistas e neo-hippies da
Nova Era. Anonymous e Zeitgeist;
ateus e crentes de linha dura; pessoas sem teto e que deixaram seus
postos de trabalho para se converterem em manifestantes em tempo
integral contra o desemprego.
Burlam-se do fato de que o
movimento não decidiu sobre políticas específicas de mudança para
que os partidos políticos dominantes as realizem. Os que dão crédito
aos manifestantes por haver “sensibilizado” à população acerca dos
problemas do país passam a lhes
exigir que deixem as decisões reais
para “os grandes” nos institutos de
opinião e centros de poder. Contu-

tudo “inspirados” pela mesma coisa: a crua realidade da vida sob o
capitalismo no início do século 21.
Apesar da dívida, do desemprego, da desigualdade e da pobreza
em um mundo de abundância, a
geração pós-11 de setembro mira
o futuro e tem pouco que esperar.
Para os jovens, em particular, o
presente é cada vez mais insuportável e a única coisa certa sobre o
futuro é a certeza de que o amanhã será ainda mais sombrio que o
hoje. Em síntese: os protestos têm
pouco a ver com tal ou qual queixa
específica e tudo a ver com a crise
do sistema capitalista.
Nós, os marxistas, não somos

seus limites.

do, poucos querem abordar o verdadeiro núcleo da questão: quais
são as razões fundamentais para o
movimento? Por que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo agora?
Em poucas palavras, o movimento é a expressão justamente
das mesmas frustrações que levaram à primavera árabe. Claro, muitos analistas reconhecem que os
manifestantes de Wall Street foram
“inspirados” pelos acontecimentos
na Praça Tahir. Mas evitam mencionar que do Cairo a Wall Street,
os manifestantes estão acima de

deterministas econômicos. Entendemos que a superestrutura ideológica, cultural e política podem
desempenhar papel importante na
modelagem das bases econômicas da sociedade. Mas, em última
instância, é a base econômica que
define os parâmetros básicos pelos
quais opera a sociedade. Antes da
chegada dos computadores e do
desenvolvimento da tecnologia
para a produção de foguetes, uma
viagem à lua não era mais que uma
possibilidade abstrata.
Em outras palavras: a infraestrutura econômica da sociedade em

Por que os protestos?
Os meios de comunicação insistiram muito sobre o fato de que
o movimento de Ocuppy Wall Street não tem uma mensagem única e
coerente. Tratando de subestimálo com ares de arrogância, assinalam que o movimento Ocupa é
uma mescla amorfa e heterogênea
de pessoas. Todos os matizes de
opinião pública e ideológica estão
presentes: os anarquistas de Makhno e libertários de Ron Paul; sociaAmérica Socialista
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última instância determina o que é
possível na sociedade. A crise do
capitalismo significa que há muito
menos possibilidades para a maioria da humanidade, pelo menos enquanto continue este sistema.
Estejamos ou não conscientes
disso, todos nos vemos afetados
pelas condições que nos rodeiam.
No fundo, nossas ideologias e lutas
são reflexos e expressão das mudanças nos fundamentos econômicos da sociedade. Uma era de crise
econômica conduz inevitavelmente a uma era de crise social e política, embora isto nunca seja um
processo linear, em branco e preto,
fácil de definir.
Os fatos falam
por si mesmos
Mas não se deve acreditar simplesmente porque afirmamos. Os fatos e os números falam por si mesmos. Estas são somente algumas das
razões porque milhares de pessoas
ocuparam Wall Street e centenas de
outras cidades dos EUA.
Em 2010, havia menos postos
de trabalho e com salários mais
baixos, exceto nos escalões superiores. O salário médio caiu nova-

mente, em 2010, 1,2%, a 26.364
dólares. Isso representa 507 dólares por semana, o nível mais baixo,
ajustado pela inflação, desde 1999.
Ao mesmo tempo, a quantidade
de pessoas que ganham mais de
um milhão aumentou em 20%, em
comparação com 2009 (1).
O número de estadunidenses
que exercem qualquer tipo de trabalho se reduziu novamente em
2010, em mais de meio milhão desde 2009 a menos de 150,4 milhões,
menos da metade da população total do país. Mais significativamente, o número de pessoas com qualquer tipo de trabalho foi reduzido
em 5,2 milhões desde 2007, quando a pior recessão desde a Grande
Depressão começou, seguida pelo
enorme resgate dos contribuintes a
Wall Street no final de 2008. Isto
significa que 3,3% das pessoas que
tinham trabalho em 2007, ou um
de cada trinta, passaram todo o ano
de 2010 sem ganhar um dólar.
Ademais, aos 5,2 milhões de
pessoas que já não têm nenhum trabalho há que se acrescentar aproximadamente 4,5 milhões de pessoas que, devido ao crescimento da
população, em condições normais
fariam parte da força de trabalho

nesses três anos e ainda temos cerca de 10 milhões de trabalhadores
que não tiveram sequer uma hora
de trabalho pago em 2010.
O desemprego dos adolescentes (entre 16 e 19 anos de idade) se
situa em quase 25%. Para os adolescentes brancos é de 20,9%, 20,2
para os latinos e incríveis 44,8%
para os negros.
Enquanto isso, as empresas financeiras estão sentadas em cima
de mais de dois trilhões de dólares
em espécie (cerca de sete mil dólares por cada estadunidense) que
não podem investir de forma rentável. Este dinheiro que não pode
sequer ser investido para ganhar o
equivalente, à taxa de inflação.
Desde a década de 1980, a
maior parte do aumento da riqueza
do país foi para os 10% mais ricos
da população.
Nos últimos dez anos, as receitas do 1% mais rico aumentaram
em 18%, enquanto que as receitas
dos trabalhadores do sexo masculino de colarinho azul [trabalhadores manuais] diminuíram em 12%.
O chamado “sonho americano” se
estilhaçou.
As cifras anteriores dão uma
imagem clara das causas do movimento. Não é de estranhar que os
estadunidenses não estejam satisfeitos com o presente e sejam pessimistas quanto ao futuro! Não é
de estranhar que muitos jovens decidiram que já é suficiente e basta!
Quem são os 99%?
A palavra de ordem “Somos os
99%” é uma expressão do fato de
que os interesses da imensa maioria não estão representados na política e na economia. Reflete uma
compreensão instintiva de que a
verdadeira riqueza e o poder da
sociedade se concentram em poucas mãos.
Héctor R. Cordero-Guzmán,
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PhD, produziu interessante estudo
(2) baseado nas respostas a uma
pesquisa em ocuppywallst.org.
Como o próprio autor explica, o estudo “sugere que há uma corrente
de insatisfação enorme entre o público em geral com as tradicionais
filiações a partidos políticos e um
apoio enorme a uma mudança radical nos Estados Unidos da América”. Aqui estão alguns exemplos:
- 92,5% dos entrevistados
apoiam seja pouco ou muito os
protestos, com a maioria dos
entrevistados indicando um
forte apoio. Uma quarta parte
da amostra (ou 24,2%) participaram nos protestos de Ocupa Wall Street antes de cinco
de outubro de 2011. 91,8% da
amostra creem que os protestos
de Ocupa Wall Street continuarão crescendo.
- 64,2% dos entrevistados
eram menores de 34 anos de
idade. Embora a amostra seja
relativamente jovem, um de
cada três entrevistados tem
mais de 35 anos e um de cada
cinco entrevistados tem 45 anos
ou mais.
- 7,9% dos entrevistados
têm diploma de educação secundária ou menos. Incríveis
92,1% da amostra têm alguma
educação superior, um título
universitário ou um título de
pós-graduado. 27,4% foram à
universidade (mas sem título);
35% têm título universitário;
8,2% foram a alguma escola de
pós-graduação (mas sem título)
e cerca de 21,5% tem o grau
da escola de pós-graduação.
26,7% dos entrevistados estavam matriculados e 73,3% não
estavam matriculados.
- 50,4% estavam empregados por tempo integral e outros
20,4% estavam empregados por
tempo parcial. 13,1% da amostra estão desempregados.
América Socialista

- 47,5% da amostra ganham
menos de 24.999 dólares ao ano
e outra quarta parte (24%) ganha entre 25.000 e 49.999 dólares ao ano. 71,5% da amostra
ganham menos de 50 mil dólares ao ano. 15,4% da amostra
ganham entre 50 mil e 74.999
dólares.
-27,3% dos entrevistados consideravam a si mesmos Democratas e outros 2,4% disseram
que eram Republicanos. Uma
proporção muito grande da
amostra, cerca de 70,3%, se
considerava independente.
Dessa forma, enquanto o movimento atraiu todo tipo de pessoas
de diferentes âmbitos da vida, a
verdade é que é predominantemente jovem e com alto nível educativo, e majoritariamente insatisfeito
com os partidos políticos atuais.
Esmagados pelas dívidas e pelo desemprego e com poucas perspectivas de um futuro melhor, estão dispostos a lutar para mudar as coisas
para melhor. Os paralelismos com
a Tunísia, Egito, Grécia, Espanha e
outros países são evidentes.
O atraso da crise
Durante os últimos 30 anos
mais ou menos, com algumas notáveis exceções, a luta de classes parecia não estar na ordem do dia nos
EUA. De fato, durante quase todo
o período posterior à II Guerra
Mundial, a ideia de que as condições de vida continuariam melhorando de uma geração à seguinte
recebeu forte impulso a partir da
própria experiência. Depois da II
Guerra Mundial, o capitalismo dos
EUA recebeu novo sopro de vida.
Seus recursos naturais, população
e capacidade produtiva ficaram
virtualmente intactos. Beneficiouse generosamente da reconstrução
da Europa e do Japão depois da
catastrófica destruição da guerra.
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Tecnologias novas e melhoradas,
tais como plásticos e computadores, criaram novos campos de
expansão e desenvolvimento. Os
EUA se converteram no maior credor do mundo e tinha a maioria das
reservas mundiais de ouro em seus
cofres.
A divisão de novas “esferas
de influência” global em conjunto
com a Rússia estalinista levou a
certa estabilidade política econômica por um período de décadas.
Tudo isto foi a base material do
“Sonho Americano”. Um trabalho,
uma casa, um automóvel e uma
educação universitária estavam à
disposição de milhões de estadunidenses. Os capitalistas continuaram ficando com os lucros, mas foi
permitido às massas ter uns poucos
bocados suculentos da mesa do
banquete.
Apesar da crescente disparidade na riqueza relativa, a situação de milhões de estadunidenses
realmente melhorou, pelo menos
em termos de riqueza absoluta.
Ou seja, a porção da riqueza excedente que foi para os ricos cresceu
mais rapidamente que a parte que
se dirigiu aos salários e benefícios
dos trabalhadores, mas pelo menos
muitos trabalhadores podiam se
permitir mais bens de consumo e
mesmo comprar um barco de pesca
ou tirar férias de vez em quando.
O colapso da URSS abriu vastos e novos territórios à exploração
capitalista. Os aumentos na produtividade graças à robótica e à revolução tecnológica tornaram possível uma exploração ainda maior
dos trabalhadores e lucros extraordinários para a classe dominante.
A China e a Índia também abriram
suas portas ao investimento capitalista, estendendo ainda mais o
alcance do mercado. A expansão
massiva do crédito e o aumento
dos preços das moradias deram um
novo – embora temporário e arti-
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ficial – impulso ao sistema. Mas,
com o tempo, tudo isto foi se esgotando e os fatores que levaram
à expansão econômica se converteram em seu contrário.
Condições e consciência
Tempos de bonança econômica
dão lugar a perspectivas otimistas
sobre o futuro. Os períodos de crise têm justamente o efeito contrário. Durante todo um período histórico, o capitalismo parecia haver
superado suas contradições e, para
uma camada importante da população, era um sistema que funcionava. Naturalmente, isto levou a
uma relativa moderação de luta de
classes. Mas tudo isso já terminou.
A confiança otimista dos anos imediatamente posteriores à II Guerra
Mundial ficou para trás. A ideia de
que o “American Way of Life” está
aqui para ficar e que é um modelo
para todo o mundo desapareceu. O
capitalismo dos EUA é um sistema em decadência e isto se reflete
inevitavelmente no moral do povo
estadunidense.
Em lugar de uma emocionante
carreira espacial à Lua, a NASA
está cortando e privatizando. Em
lugar do pleno emprego há desemprego em massa. Em vez de
formar eficientemente cientistas e
médicos para buscar a cura para o
câncer, a educação significa uma
vida de dívidas e não é garantia de
emprego. Em lugar de uma sociedade mais “amável e gentil” para
todos, os cárceres estão repletos.
Em lugar de absorver “as massas
amontoadas, cansadas e pobres”
do mundo (das que fala o soneto de
Lazarus na Estátua da Liberdade),
o desemprego entre os imigrantes
e as deportações estão em nível
recorde. Em vez de aumentos de
salários e uma aposentadoria garantida, se produziu o colapso dos
salários reais nos últimos 30 anos

e uma aposentadoria confortável é
um sonho impossível para milhões
de pessoas.
A crise do capitalismo, que sacudiu o sistema até os alicerces na
década de 1930, foi parcialmente
superada, devido a uma concatenação única de fatores, alguns
dos quais foram abordados acima.
Contudo, esses fatores não podem
se reproduzir e como a noite se segue ao dia, o que está firmemente
na ordem do dia são batalhas abertas da luta de classes.
Como um raio
em céu azul?
Para muitos, o movimento foi
uma surpresa. Mas para todos que
estivessem prestando atenção à
economia e ao crescente ambiente
de descontentamento, estava claro
que algo de grande estava fervendo
em fogo lento sob a superfície. Na
realidade, o período mais recente
não foi completamente tranquilo. Houve outros movimentos que
precederam a ocupação de Wall
Street. Em 1999, os protestos contra a OMC [Organização Mundial
do Comércio], em Seattle, foram
um presságio do movimento atual.
Contudo, o 11 de Setembro, a Lei
Patriótica e a “guerra contra o terrorismo” soterraram novamente o
movimento, que ficou cozinhando
a fogo lento durante outra década antes de sair inevitavelmente à
superfície de novo, desta vez em
escala maior e com apoio mais amplo. Também se dedicaram muitos
esforços aos protestos contra as
guerras no Iraque e no Afeganistão, e em geral contra as políticas
de George W. Bush e Dick Cheney. E em 2006, quando o sistema
começava a se paralisar, foram os
trabalhadores imigrantes, que sofreram a pior parte do impacto inicial da crise, os que saíram massivamente às ruas para lutar por seus
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direitos em um movimento sem
precedentes.
Quando a crise golpeou pela
primeira vez diretamente em 2008,
houve manifestações espontâneas no baixo Manhattan. Nosso
folheto intitulado “O capitalismo
fracassou” (3) foi bem recebido
na própria Wall Street. A fábrica
Republic Windows and Doors, em
Chicago, foi ocupada pelos trabalhadores. Houve protestos contra o
plano de resgate bancário em Nova
Iorque e em todo o país. Mas os
efeitos da crise foram um choque
impactante. Na medida em que os
dirigentes sindicais não ofereciam
nenhuma saída, os trabalhadores
baixaram a cabeça, enquanto centenas de milhares de postos de trabalho eram destruídas a cada mês
em uma autêntica hemorragia econômica. Mas as eleições de 2008
bloquearam isto. A campanha de
Obama ofereceu, de forma ilusória, aos estadunidenses a esperança
de uma “mudança em que se pode
acreditar” através de um simples
voto nas urnas.
Na medida em que os efeitos
da crise iam se fazendo sentir em
todos os níveis até chegar aos estados, houve importantes movimentos estudantis, sobretudo, na
Califórnia. Cada vez mais os trabalhadores do setor público eram o
alvo de cortes e austeridade, com
importantes mobilizações de professores em estados como Nova
Jersey. Logo, nos calcanhares da
queda de Mubarak no Egito, os
ataques do governador “Hosni”
Walker aos trabalhadores do setor
público em Wisconsin desataram
uma luta inspiradora em escala
não vista em décadas. Agora, são
os jovens desempregados e subempregados que estão na vanguarda,
ocupando praças e chamando a
atenção sobre o papel dos bancos
em provocar e se beneficiar da
crise econômica. Mas ainda é soAmérica Socialista
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mente o início do início. Como os
marxistas sempre explicaram, os
jovens são um importante “barômetro” da acumulação de pressão
na sociedade e um indício de acontecimentos muito maiores por vir.
Lutando contra a
“nova normalidade”
O surgimento do movimento
Ocupa confirma completamente
as perspectivas dos marxistas. Nós
explicamos que mesmo nas “entra-
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nhas do monstro” os trabalhadores
e os jovens finalmente se veriam
obrigados a lutar. Nós explicamos
que esta é a “nova normalidade”
do capitalismo. Não haverá retorno
aos míticos “bons velhos tempos”.
Não há alternativa à luta.
Alguns ainda se queixam de
que a raiva acumulada não tem objetivo concreto, como, por exemplo, a luta para derrubar Mubarak.
É verdade que o movimento no
Egito se uniu inicialmente pelo
desejo implacável de livrar
o país de um odiado ditador.
Contudo, na medida em que a
revolução egípcia continuou,
as profundas divisões de classe na sociedade passam cada
vez mais para o primeiro plano. Nos EUA, se desenvolverá processo similar nos próximos meses, anos e décadas. A
“dura escola” que é a vida sob
o capitalismo proporcionará
montanhas de clareza.
Na atualidade, o movimento envolve todo tipo
de gente, desde reformistas
até revolucionários e tudo o
mais. A falta de clareza e a
heterogeneidade são normais
e naturais nesta etapa da reativação da luta contra o capitalismo. Uma coisa é certa: os
manifestantes podem não estar totalmente seguros sobre
o que querem, mas têm muita
clareza sobre o que se opõem!
O dever dos marxistas é
lutar ombro a ombro como
parte do movimento e explicar pacientemente as ideias
do marxismo revolucionário.
O “socialismo” já não é mais
o “palavrão” que costumava
ser. Milhares de jovens estão entusiasmados por estas
ideias e estão ansiosos por
aprender mais. E embora
muitos estejam compreensivelmente desencantados com
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a política eleitoral, a ideia de um
partido operário de massas, baseado nos sindicatos e armado com
um programa socialista, está conectando de forma ampla nas discussões das diferentes Ocupações
em todo o país.
O movimento conta
com apoio amplo: que
os ricos paguem a conta!
Os meios de comunicação podem zombar do movimento quanto
queiram. Mas não podem deixar
de informar a respeito. Estejam a
favor ou contra, todos os estadunidenses sabem que há alguns entre
eles que estão tão fartos da situação atual que estão acampados
no Parque Zuccotti para protestar
contra a cobiça das empresas, o desemprego e a desigualdade.
Há, literalmente, milhões de estadunidenses que simpatizam com
eles e que estão vendo como se desenvolvem os acontecimentos. Apesar de toda a propaganda acerca da
falta de reivindicações claras, uma
pesquisa recente (4) revela que 67%
dos eleitores da Cidade de Nova
Iorque estão de acordo com as manifestações. Maurice Carrol, diretor
de Quinnipiac University Polling
Institute (5), explica que “sete de
cada dez nova-iorquinos dizem que
entendem e a maioria está de acordo com os pontos de vista anti-Wall
Street dos manifestantes”.
Ademais, 72% dos nova-iorquinos em todo o estado estão a favor
de um “Imposto sobre os Milionários”, sobre os que ganham mais de
um milhão de dólares ao ano. De
acordo com a pesquisa, publicada
pela Universidade de Siena (6), o
imposto tem o apoio de 83% dos
Democratas, de 70% dos independentes e de até 55% dos republicanos. Uma pesquisa similar realizada pelo Daily Kos (7) mostra que
quase 75% em todo o país também

O movimento Ocupa e as perspectivas para a revolução nos EUA
apoiam tal imposto.
Os EUA são o país mais rico
do planeta. Têm vastos recursos
naturais e uma numerosa força de
trabalho qualificada e produtiva. E,
contudo, o governo está cortando
programas sociais vitais e afirma
que não há “dinheiro suficiente”
para todos. Os estadunidenses instintivamente compreendem que
isto simplesmente não é verdade.
Há riqueza mais que suficiente
neste país para financiar e ampliar
os programas sociais, proporcionar
atenção de saúde e educação universal, e para criar empregos de
qualidade para todos. Há apenas
um pequeno detalhe: a maior parte
da riqueza se concentra nas mãos
de algumas centenas de indivíduos
e grandes empresas.
Um estudo realizado pelo Projeto de Prioridades Nacionais calculou que os cortes de impostos para
os 5% mais ricos custam ao Tesouro dos EUA uma incrível soma de
11,6 milhões de dólares a cada hora
de cada dia (8). Não é de estranhar
que muitos estadunidenses estejam
a favor de aumentar os impostos
aos ricos! Naturalmente, um imposto modesto sobre os estadunidenses mais ricos por si mesmo faria
muito pouco para atentar contra a
verdadeira riqueza e poder dos capitalistas. Mas a elite governante
resiste com unhas e dentes mesmo
a esta modesta reforma. Isto não
somente significaria menos lucros
para eles, também poderia assentar um perigoso precedente. Fazer
com que os ricos paguem impostos
mais altos poderia abrir as comportas para fazer com que os ricos
também paguem de outras formas.
Por exemplo: um sistema de impostos progressivos agressivo, tribunal
e prisão por fraude e corrupção e a
expropriação das alavancas fundamentais da economia se os capitalistas não puderem colocá-las em
funcionamento em benefício da

maioria. É por esta razão que dizemos: que os ricos paguem a conta!
Outra pesquisa, desta vez da revista Time (9), mostrou o seguinte:
54% dos estadunidenses têm uma
opinião favorável do movimento
Ocupa; 79% acreditam que a brecha
entre ricos e pobres cresceu demasiado; 71%, que os diretores gerais
das instituições financeiras devem
ser julgados; 68% pensam que os ricos deveriam pagar mais impostos;
e somente 27% têm uma opinião
favorável do movimento Tea Party.
Em resumo, os protestos contam com um amplo apoio, visto
que expressam as frustrações profundas da maioria dos estadunidenses. As ocupações mudaram
drasticamente o diálogo político e
o estado de ânimo no país e marcam uma nova etapa na mudança
de consciência da classe operária
estadunidense e da juventude. O
cineasta Michael Moore, outro
“barômetro sensível” do estado de
ânimo na sociedade estadunidense,
resumiu suas opiniões em uma recente aparição no programa de notícias da ABC Newsnight, dizendo
que “há que se por um fim ao capitalismo”. Não poderíamos estar
mais de acordo!
E agora?
O movimento Ocupa, se se generalizar, representa uma ameaça
mortal para os interesses dos capitalistas que controlam este país
e o mundo. Esta é a razão porque
os meios de comunicação estão
tratando de lançar areia nos olhos
daqueles que estão observando o
movimento, para desviar a atenção
das pessoas da causa real da crise e
do descontentamento. Pode ser que
tenham êxito em confundir as pessoas por um tempo. Contudo, toda
a manipulação midiática no mundo não pode mudar o fato de que o
capitalismo somente funciona para
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uma pequena minoria.
Até agora, o movimento não
tem expressão política clara. Mas
isto pode mudar, e mudará. As leis
favorecem ao 1%. Para mudar esta
situação necessitamos políticos e
partidos que representem a maioria.
Apesar de ser o partido no poder, os Democratas estão trabalhando duro para cooptar o movimento,
para aproveitar a raiva contra os ricos em seu próprio benefício. Têm
a esperança de dinamizar a base de
seu partido no período prévio às
eleições de 2012. Mas muitos dos
acampados já provaram esse caminho e protestam precisamente porque a mudança não veio votando
em Obama e nos Democratas. De
fato, as coisas somente pioraram.
Então, por quem vão votar se não
for por um dos males “maiores” ou
“menores”?
Os dirigentes sindicais poderiam reduzir a confusão oferecendo
uma alternativa audaz. Eles devem
tomar a iniciativa para ajudar a espalhar o movimento a todas as fábricas, postos de trabalho, institutos
e universidades e bairros. Poderiam
mudar a dinâmica do movimento
e de todo o país se mudassem seu
atual curso de colaboração com a
patronal nas fábricas e em sua associação com o antitrabalhador Partido Democrata nas urnas.
O movimento sindical tem o poder e os recursos para mobilizar milhões de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados para lutar
nas ruas e nos postos de trabalho.
Conta com infraestrutura e números
para romper completamente com os
Democratas e construir um partido
operário de massas, não como um
“terceiro” partido, mas como um
aspirante ao poder político. Em última instância, tem o poder de preparar e lançar uma greve geral em
todo o país. Esta seria a maneira
de fechar realmente Wall Street e o
“business as usual” (negócios como
América Socialista
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costumeiro) em Washington!
Não há nada que mude a consciência como os grandes acontecimentos. O que estamos presenciando é um exemplo clássico
do que Trotsky chamou de “processo molecular da revolução”.
O descontentamento latente está
chegando a novas camadas da sociedade. Outras seguirão o exemplo. Em algum momento em um
futuro não muito distante, ondas
após ondas de trabalhadores se
unirão à luta. Isto mudará drasticamente o caráter do movimento,
os métodos de luta e o conteúdo
das reivindicações. A entrada da
classe trabalhadora porá seu selo
no movimento e marcará uma
nova etapa na preparação da revolução socialista nos EUA. A
participação de milhares de trabalhadores sindicalizados em
Wall Street é um indício do que
virá. Dos trabalhadores do setor
de serviços aos trabalhadores da
indústria pesada, das fortalezas
sindicais tradicionais no Norte ao
barril de pólvora de trabalhadores não organizados no Sul; ondas de greves, piquetes de massas
e a sindicalização de milhões de
trabalhadores não sindicalizados
estão na ordem do dia nos próximos anos.
Os acontecimentos internacionais e a situação econômica geral
também desempenharão seu papel. Basta olhar para a experiência da crise e da luta posterior dos
jovens e trabalhadores na Grécia
para termos uma visão de nosso
próprio futuro. Embora os detalhes possam diferir de um país e
mesmo de uma cidade ou região a
outra, os processos fundamentais
são essencialmente os mesmos em
todos os lugares.
As contradições do sistema não
podem ser superadas com meras
reformas. A única forma dos capitalistas saírem da crise é diminuinAmérica Socialista

do ainda mais as condições de vida
da classe trabalhadora e dos pobres. Mesmo nesse caso, a recuperação não está garantida em absoluto. Outra crise econômica, quiçá
ainda mais profunda, não está em
absoluto descartada no próximo
período. O efeito que isto teria na
confiança dos trabalhadores no sistema é fácil de imaginar, embora
isso tampouco venha a ser um processo mecânico e linear. Mas toda
ação tem uma reação igual e oposta. Há um limite à quantidade de
golpes que os trabalhadores podem
suportar antes de decidirem que há
que mudar algo de fundamental
e comecem a tomar as coisas em
suas próprias mãos.
A maré está mudando. Com
trilhões de dólares de cortes pela
frente, não haverá alternativa para
os trabalhadores, senão organizarse e lutar nas ruas, nos locais de
trabalho e nas urnas mediante a
construção de um partido operário
baseado nos sindicatos. Armado
com um programa socialista, esse
partido rapidamente poderia reverter esta situação e transformaria a
política dos EUA e da sociedade
para sempre.
Assim, da próxima vez que alguém te perguntar o que é o movimento Ocupa, diga-lhe que no
fundo ele provavelmente já conhece a resposta. Como todos os
movimentos, o movimento Ocupa
e seus derivados terão seus altos e
baixos, seus fluxos e refluxos, seus
avanços e retrocessos. Mas uma
coisa é segura. As inundações da
luta de classes estão começando a
desbordar os canais tão cuidadosamente construídos pelos defensores do capitalismo. Com o tempo,
estas se transformarão em uma
torrente de descontentamento com
o poder de varrer para um lado o
capitalismo de uma vez por todas.
Esta é a perspectiva para a qual os
marxistas estão se preparando polí-
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tica e organizativamente.
(1) Fonte: http://blogs.reuters.
com/david-cay-johnston/2011/10/
first-look-at-us-pay-data-its-awful/
(2) Ver: http://occupywallst.
org/media/pdf/OWS-profile1-1018-11-sent-v2-HRCG.pdf
(3) Ver: http://socialistappeal.

org/resources/leaflets/616-capitalism-has-failed
(4) h t t p : / / w w w. h u f f i n g tonpost.com/2011/10/17/
new-yorkers-want-milliona_n_1015801.html
(5) Ver:
http://www.
quinnipiac.edu/x1302.
xml?ReleaseID=1662
(6) Pesquisa completa: http://
www.siena.edu/uploadedfiles/
home/parents_and_community/
community_page/sri/sny_poll/
SNY%20
(7) http://dailykos.com/weeklypolling/2011/9/22
(8) http://costoftaxcuts.com/
(9) Resultados pesquisa Time:
http://swampland.time.com/fullresults-of-oct-9-10-2011-timepoll/

A CELAC e a luta
anti-imperialista.
Uma posição marxista
David Rey
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A

formação da CELAC
(Comunidade de Estados
Latino-americanos e do
Caribe) criou grandes expectativas
em todos os setores progressistas
da sociedade latino-americana,
incluídas as organizações dos trabalhadores, populares e juvenis do
subcontinente, e os chamados movimentos sociais.
Institivamente, todos esses setores veem a CELAC como alternativa que supera a infame Organização dos Estados Americanos
(OEA), que é vista, justamente,

como uma agência estatal do imperialismo EUA. A isto não está
alheio, ademais, o fato de que a
CELAC tenha sido impulsionada
decisivamente, e com maior afinco, por aqueles governos latinoamericanos que aparecem mais enfrentados ou distantes dos ditados
de Washington, como os da Venezuela, Cuba, Equador, Bolívia ou
Nicarágua.
Para milhões de ativistas de
todo o continente, e assim o proclamaram abertamente presidentes
como Chávez ou Correa, a forma-
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ção da CELAC abre a via para se
livrar da ingerência dos governos
dos EUA nos assuntos latinoamericanos, que se exerce principalmente através da OEA, e para
que a América Latina decida, ela
mesma, o seu destino e tome suas
próprias decisões.
O presidente de Cuba, Raúl
Castro, chegou ao ponto de afirmar
que a criação da CELAC pode ser
considerada como o “maior” acontecimento dos 200 anos de “semiindependência que tivemos até
agora”.
Justificam-se todas estas expectativas? Que posição devemos,
nós, os marxistas, assumir ante a
CELAC? Pode ela representar uma
arma útil contra a dominação imperialista do subcontinente? Qual é
o seu potencial e quais são suas limitações para abordar esta tarefa?
Trataremos de responder a todas
estas importantes questões nas linhas que se seguem.
A formação da CELAC
A CELAC foi criada em fevereiro de 2010 na sessão da Cúpula
da unidade da América Latina e do
Caribe, no México, como “espaço
regional próprio que una todos os
estados”. E se fixou como objetivo
aprofundar a integração dos países
latino-americanos e do Caribe em
América Socialista
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um marco de “solidariedade, cooperação, complementariedade e
articulação política”. Mas, em todo
este tempo, foi o governo venezuelano que mais se esforçou para sua
constituição definitiva. Este foi o
objetivo da I Cúpula da CELAC,
celebrada em Caracas nos dias 2 e
3 de dezembro de 2011. A II Cúpula da CELAC terá lugar no Chile
em 2012.
O documento mais importante aprovado na cúpula da CELAC
é o Plano de Ação Caracas1 que
apresenta declarações gerais a favor de uma maior integração econômica que limite o impacto da
crise internacional, de facilitar os
intercâmbios comerciais, de
estimular redes de transporte interregional e a expansão
dos serviços de banda larga
na Internet. A mesma coisa
no tema energético. Também insinua mecanismos
de proteção alfandegária no
âmbito da CELAC. Além de
impulsionar medidas contra
a pobreza, e de promover a
defesa do meio-ambiente,
dos direitos dos trabalhadores migrantes, entre outros.
Em geral, são todas elas declarações de boas intenções, de
conteúdo vago e sem medidas específicas e concretas que as desenvolvam, embora estejam marcadas
futuras reuniões de cúpula e reuniões de funcionários de alto nível
para que sejam concretizadas.
Além disso, foi aprovada uma
série variada de comunicados especiais a favor da defesa da democracia na região, da argentinidade das
ilhas Malvinas, sobre a necessidade de se por um fim ao bloqueio
econômico dos EUA contra Cuba,
a defesa da segurança alimentar e
nutricional, contra a especulação
financeira e a excessiva volatilidade dos preços dos alimentos, a
defesa dos direitos humanos das
América Socialista

pessoas migrantes, o desenvolvimento sustentável da Comunidade
do Caribe (Caricom), a solidariedade com o povo do Haiti. Também inclui referências ao desenvolvimento do Paraguai sem litoral
marítimo, a defesa da coca como
patrimônio nacional da Bolívia e
do Peru, a situação de emergência
centro-americana, devido às depressões climáticas na região tropical. Também inclui o respaldo à
estratégia de segurança na América
Central, à defesa da eliminação total das armas nucleares, o apoio à
luta contra o terrorismo em todas
as suas formas e manifestações e
sobre a luta contra o narcotráfico2.

Aspectos progressistas
Nossa opinião é que o aspecto
mais progressista da constituição
da CELAC é o reforço na consciência das massas trabalhadoras
latino-americanas da ideia da “Pátria Grande”, da “unidade latinoamericana”, a constatação da artificialidade das fronteiras traçadas
depois das lutas da independência
do império espanhol que agora faz
dois séculos, e a necessidade de se
unir recursos e esforços acima das
fronteiras nacionais para superar o
atraso e a dependência servil aos
interesses imperialistas aos que
está submetido um subcontinente
tão rico como o latino-americano.
Na cúpula da CELAC foi distribuída uma grande quantidade de
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dados estatísticos que mostram o
potencial produtivo do subcontinente e que vale a pena mencionar.
Assim, a população total dos
países integrados na CELAC rondaria os 550 milhões de habitantes e o território, uma extensão de
mais de 20 milhões de quilômetros
quadrados.
Com um PIB de aproximadamente sete trilhões de dólares a
preços de poder aquisitivo (PPA),
é a 3a potência econômica do mundo, ademais de ser o maior produtor de alimentos do mundo e o 3o
maior produtor de energia elétrica.
Possui uma das maiores reservas
combinadas de petróleo e de gás do
mundo. Além disto, possui
50% das reservas mundiais
de cobre e 70% das reservas
de lítio. Somente Cuba possui 34% das reservas mundiais de níquel. Para não
falar das grandes reservas
de ouro, ferro e de outros
minerais. Também possui
os maiores reservatórios de
água potável e uma extraordinária riqueza florestal.
Nas notas de imprensa emitidas durante a cúpula se
fazia finca-pé no crescimento da
economia latino-americana com
o aumento do consumo interno,
a exportação de matérias-primas,
certo incremento da produção industrial, etc.
A CELAC e a
economia mundial
Contudo, seria um erro deixarmo-nos impressionar pelas estatísticas. Uma análise mais detalhada
mostra uma realidade menos complacente. Ninguém desconhece
que grande parte do segredo do
crescimento econômico da América Latina nos últimos anos se deve
a uma maior integração da econo-
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mia latino-americana no comércio
mundial, o que a torna mais dependente de fatores externos. Por
exemplo, aí está o papel central
que a China desempenha na compra de matérias-primas (produtos
agrícolas, petróleo, minerais), e a
praga de investimentos multinacionais em setores como mineração e no principal ramo industrial
da economia, o setor de produção
automotriz. Os investimentos externos diretos em 2010 alcançaram
113 bilhões de dólares, segundo a
CEPAL, e se espera que, em 2011,
alcancem um nível recorde próximo aos 150 bilhões de dólares.
Nos documentos aprovados na
cúpula da CELAC abstrai-se completamente o impacto concreto que
a crise econômica internacional vai
ter na economia latino-americana
no curto e médio prazo, o que coloca um grande ponto de interrogação sobre a efetividade dos planos
traçados. Não se deve esquecer
que na recessão anterior de 20082009 o PIB latino-americano caiu
1,9% e que uma recaída na recessão da Europa em 2012, como se

anuncia, somada ao estancamento
da economia dos EUA e à redução
da atividade econômica da China,
como está acontecendo, terá novamente um impacto significativo no
subcontinente, reduzindo a atividade econômica e as receitas dos
Estados.
Nos debates da CELAC se falou de limitar a dependência dos
empréstimos externos e de se criar
mecanismos próprios de financiamento. Assim se formou o Banco
do Sul, limitado por enquanto a
somente nove países latino-americanos, que acumula um fundo de
20 bilhões de dólares, uma quantidade muito pequena para gerar
um fundo de investimento regional
significativo ou para servir como
“blindagem” para países com problemas financeiros. É verdade que
se fala de se elevar os fundos do
Banco do Sul até os 400 bilhões
de dólares, mas é difícil de ver
de onde sairá o dinheiro para tornar isto realidade. O conjunto das
reservas dos bancos centrais da
região alcança um nível historicamente alto de 574 bilhões de dó-
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lares (com o Brasil com mais de
350 bilhões), mas não é provável
que a maior parte desse dinheiro se
destine filantropicamente a salvar
os Estados com problemas. Dada
a turbulência da economia mundial
e a redução das receitas estatais
devido à crise, cada Estado tratará
de reter os recursos de seus bancos
centrais a todo custo.
Por outro lado, os “êxitos” da
economia latino-americana não
podem ocultar a dependência e
atraso que ainda caracterizam a
região. Segundo dados do FMI, o
PIB per capita (PPA) médio da região é de 8.952,55 dólares, com os
extremos do Chile com 15.260 dólares e o Haiti com 1.370 dólares,
que destacam quando comparados
com os 24.800 dólares da União
Europeia, com os 34.100 dólares
do Japão, ou com os 46.800 dólares dos EUA.
Com referência ao Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH),
todos os países da região estão
entre os postos 45o (Chile) e 145o
(Haiti) entre 158 países, segundo
os dados de 2010, bastante distan-
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tes dos chamados países do primeiro mundo.
O coeficiente de Gini, que mede
a desigualdade, ilustra uma média
zonal (51,6) muito superior à média mundial (39,5), sendo a Venezuela (41,2) o país latino-americano com menor desigualdade.
Por outro lado, é difícil ver
como poderia acontecer uma mudança significativa na integração econômica e comercial dos
países da CELAC quando um
bom número deles (México, Chile, Colômbia, Peru, Brasil) tem
acordos comerciais comprometidos com os países centrais do
imperialismo (EUA e Europa), a
quem agora se agrega o nascente
imperialismo da China.
A burguesia nacional
e o imperialismo:
os mesmos interesses
É certo que a característica
mais importante da realidade latino-americano atual é que a maioria dos governos tem uma base de
apoio operária e popular, alguns
deles surgidos em meio de comoções revolucionárias e explosões
populares (Venezuela, Bolívia,
Equador, Argentina). Isso, em condições de crescimento econômico
sustentado durante uma década,
permitiu outorgar concessões às
massas trabalhadoras, com uma
melhoria parcial nos níveis de vida
e certa redução da pobreza, que
agora se situa em 31%, que, se
bem seja ainda elevada, é apesar de
tudo a taxa mais baixa das últimas
décadas.
Mas estes governos não são
todo-poderosos, e em todos os países, sem exceção, as alavancas fundamentais da economia continuam
nas mãos das multinacionais e das
oligarquias parasitárias aliadas ao
imperialismo. Qualquer mudanAmérica Socialista

ça significativa nos alinhamentos
econômicos do subcontinente deve
contar com seu apoio ou com seu
repúdio decisivo.
Em certa medida, os grandes
objetivos esboçados na cúpula da
CELAC supõem tratar de concluir
importantes tarefas democráticonacionais que estão pendentes há
200 anos: um desenvolvimento
industrial significativo, desenvolvimento avançado de infraestruturas de transporte e comunicação,
liberação da dependência servil do
capital externo etc. Mas a experiência recente nos diz que aqueles
governos que trataram de avançar
por este caminho tiveram que enfrentar interesses poderosos, não
somente do imperialismo, como
também das burguesias locais, enfrentaram golpes de Estado, tentativas de golpe de Estado e desestabilização política e econômica.
Este foi concretamente o caso da
Venezuela, Equador, Bolívia, Honduras, Nicarágua ou Argentina. Por
isso, qualquer tentativa de avançar
seriamente, em nível latino-americano, no aprofundamento de reformas democráticas e na destinação
de parte dos lucros capitalistas e
imperialistas para projetos de industrialização, redes de transporte,
saúde, educação, somente pode ter
êxito em combate frontal contra
tais interesses. Negar isto seria criminoso e ilusório.
Interesses políticos
divergentes
Além do aspecto econômico
da CELAC, há outros de aspecto
político, não menos relevantes. Os
Estados latino-americanos e caribenhos não são homogêneos politicamente. Há países cujos governos
desempenham um papel avançado
na América Latina e são vistos
com enorme simpatia pelas massas
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trabalhadoras latino-americanas,
apesar de que não transcendam o
marco do capitalismo e as limitações nacionalistas e reformistas de
alguns deles. Deixando de lado o
caso especial de Cuba onde ainda
o grosso da economia se mantém
nacionalizada e planificada, tais
países são a Venezuela, Bolívia,
Equador, Nicarágua ou Argentina.
Outros governos de países que
também são vistos como “progressistas” são o Uruguai, Brasil
e Peru.
Mas há os que são vistos, com
razão, como agentes dos interesses
oligárquicos e imperialistas na região, como os do Chile, Colômbia,
México, Honduras ou Panamá. É
impossível esperar destes últimos,
apoio a medidas que atentem decisivamente contra os interesses de
seus amos. Poderão assinar como
já fizeram quantas declarações se
lhes apresentem a favor dos direitos humanos, da democracia e da
justiça social; mas de fato permanecem como baluartes da reação.
Por isso, foram estes países os que
apresentaram mais oposição às tentativas do Equador e da Venezuela
para que a CELAC denunciasse a
inutilidade da OEA.
Como no caso de UNASUR,
os governos reacionários atuais
desses países aceitarão participar
e submeter-se a alguma disciplina
para encarar e resolver temas menores que não afetem interesses
fundamentais do imperialismo e
do capitalismo. Mas, como no caso
do golpe em Honduras, se rirão de
toda condenação política ou moral
de suas ações reacionárias. Ainda
mais, na medida em que o procedimento aprovado pela cúpula da
CELAC para a tomada de decisões
vinculantes é o consenso, isto é, a
unanimidade e não a votação democrática com maiorias e minorias, sempre terão à mão o poder
de veto para anular ou obstaculizar
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iniciativas que proponham medidas decisivas contra os interesses
imperialistas e capitalistas na região, mesmo que estas tenham o
apoio majoritário dos países que
integram a CELAC.
Justamente por aceitar acordos
ao preço do consenso é que os governos reacionários, em troca da
aceitação de resoluções “progressistas”, terminam impondo outras
com um caráter abertamente reacionário, como o comunicado que
faz referência à luta antiterrorista
e que está pensado não somente
para grupos insurgentes como as
FARC, como também para todas
as organizações que as agências
imperialistas, como a ONU, declarem como “terroristas”. Assim, no
comunicado “Luta contra o terrorismo”, podemos ler:
“Igualmente [os países da CELAC], se comprometem a tomar
medidas para prevenir, penalizar e
eliminar o financiamento e a preparação de qualquer ato terrorista
e a negar refúgio aos instigadores,
financiadores, autores, promotores ou participantes em atividades
terroristas, de conformidade com
o marco jurídico internacional,
incluindo as convenções internacionais respectivas e as resoluções relevantes da Assembleia
Geral e o Conselho de Segurança
das Nações Unidas.
“Instam a todos os Estados a
assegurar, de conformidade com
o Direito Internacional, que a condição de refugiado ou asilado não
seja utilizada de modo ilegítimo
pelos financiadores, autores, organizadores ou patrocinadores de
atos de terrorismo, e que não se
reconheça a reivindicação de motivações políticas como causa de
denegação das solicitações de extradição de pessoas requeridas pela
justiça para efeito de decidir sobre
sua responsabilidade em atos de
terrorismo” (ênfase nossa).

O outro comunicado que, a nosso ver, tem caráter reacionário é o
que solicita o apoio à Colômbia
para que presida em 2012 a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), quando os sucessivos governos colombianos até a data ostentam o sangrento recorde de amparar a maior matança recente de
ativistas e dirigentes sindicais por
bandos de matadores, contando-se
por milhares os assassinatos nos
últimos 20 anos. Assim, esta resolução estabelece:
“[Os países da CELAC] Decidem apoiar a aspiração da Colômbia de ocupar a Direção Geral
da Organização Internacional do
Trabalho com a candidatura do Sr.
Angelino Garzón, atual vice-presidente da República da Colômbia, nas eleições que terão lugar
em 2012”.
A luta anti-imperialista
só pode triunfar
como luta de classes
Há um aspecto final, que esboçamos em parágrafo anterior, mas
em que queremos insistir com ênfase especial. Não duvidamos das
boas intenções de governos e presidentes como os da Venezuela, Hugo
Chávez, do Equador, Rafael Correa,
ou da Bolívia, Evo Morales, junto a
centenas de milhares e milhões de
ativistas populares que consideram
que o caminho iniciado através da
CELAC abre um novo ponto de
inflexão na luta contra o imperialismo na região. Não somos sectários
dogmáticos e estamos dispostos a
declarar nosso apoio a quantas medidas efetivas tome a CELAC para
avançar, embora não seja mais que
uma polegada, na democratização
real de nossos países e no avanço
nas condições de vida das massas
trabalhadoras latino-americanas e
caribenhas. Mas, como socialistas
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revolucionários, vemo-nos obrigados a advertir que, sem a expropriação dos latifundiários, dos
banqueiros e dos monopólios imperialistas e latino-americanos, e sem
a planificação socialista harmônica
e democrática dos ingentes recursos
do subcontinente por parte do povo
trabalhador, não há possibilidade
alguma de uma real liberação antiimperialista de nossos países.
Parece-nos
particularmente
funesta a ideia de que a liberação
nacional se possa dar à margem da
liberação social, saltando por cima
das relações de classe. Assim, por
exemplo, o presidente uruguaio,
Pepe Mujica, depois de declarar
corretamente na cúpula da CELAC
que “nós também temos piores patriotas e piores americanos que os
que estão fora, tudo isso faz parte
da realidade e do desenho político”,
afirmava: “Mas não deveremos cometer o erro do dogmatismo, aqui
devem estar todos, direita, centro,
esquerda, tudo o que for, e, embora
isto encerre contradições, é a hora
de entender que o pior serviço que
podemos fazer ao porvir é não ter
gesto e grandeza de unidade”.
Estas declarações do presidente uruguaio contêm a contradição
central da CELAC.
Para abordar a luta anti-imperialista de um ponto de vista marxista, vale a pena traçar um paralelo com a atuação dos bolcheviques
na Rússia czarista. A este respeito,
convém lembrar como foi adulterada a política de Lênin pelos estalinistas, de uma forma que guarda
grande semelhança com as ideias
que defendem atualmente os setores reformistas e nacionalistas
na América Latina. Em seu artigo
“Sobre as Teses Sul-africanas”,
Léon Trotsky resumiu este debate
da seguinte forma:
“A arma histórica para a liberação nacional somente pode ser a
luta de classes. Já em 1924 a CoAmérica Socialista
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mintern transformou o programa
de liberação nacional dos povos
coloniais em uma oca abstração
democrática que se eleva sobre a
realidade das relações de classe.
Na luta contra a opressão nacional as diferentes classes se liberam
(circunstancialmente) de seus interesses materiais e se convertem em
simples forças anti-imperialistas”.
E continua:
“... O Partido Bolchevique defendeu o direito à autodeterminação
das nações oprimidas com os métodos da luta de classes proletária, rechaçando totalmente a charlatanice
dos blocos ‘anti-imperialistas’ com
os numerosos partidos ‘nacionais’
pequeno-burgueses da Rússia czarista (o Partido Socialista Polaco
[PPS, partido de Pilsudski, na
Polônia czarista], Dashnaki na
Armênia, os nacionalistas ucranianos, os judeus sionistas etc.).
“Os bolcheviques sempre
desmascararam
implacavelmente estes partidos, assim
como os social-revolucionários
russos, por suas vacilações e seu
aventureirismo, mas particularmente por sua mentira ideológica de estar por cima da luta de
classes. Lênin não recuou em
sua crítica intransigente mesmo quando as circunstâncias o
obrigaram a concluir com eles
tal ou qual acordo episódico,
estritamente prático.
“Estava fora de toda discussão qualquer aliança permanente sob a bandeira do ‘anticzarismo’. Somente graças a
esta irreconciliável política de
classe o bolchevismo logrou, no
momento da Revolução, afastar os
mencheviques, os social-revolucionários, os partidos pequeno-burgueses nacionais e nuclear em torno do
proletariado as massas camponesas
e as nacionalidades oprimidas” (Sobre as Teses Sul-africanas, 20 de
abril de 1935).
América Socialista

Como explicamos antes, a
burguesia nacional tem mil e um
vínculos com os interesses imperialistas na região. Uma luta decisiva contra o imperialismo implica
uma luta decisiva também contra
a burguesia nacional. Não existe
uma só evidência da existência de
uma oligarquia “cipaya” diferenciada de uma burguesia “nacional
e popular” em nenhum de nossos
países. A solução dos ardentes e
inadiáveis problemas sociais que
afetam à esmagadora maioria
dos latino-americanos (os trabalhadores, os camponeses pobres,
as minorias nacionais oprimidas,

planificação democrática. A única maneira realista de por de pé a
“Pátria Grande” é com a unidade
socialista da América Latina. Uma
América Latina socialista unida
com seus enormes recursos combinados e com a potência criativa
de seus povos, deixaria assombrado o resto do mundo pelos avanços sociais, produtivos e culturais
que conquistaria em poucos anos,
e no panorama de uma aguda crise capitalista que se espalha por
todas as partes, seria uma estrela
guia à qual se uniriam e seguiriam
centenas e milhares de milhões de
trabalhadores e povos explorados
da Europa, da Ásia, África, Oceania e, sim, também, da América
do Norte.

os pobres da cidade e do campo)
somente pode ser abordada recuperando a América Latina para os
latino-americanos; ou seja, para a
sua imensa maioria trabalhadora e
explorada, com a propriedade comum dos recursos econômicos e
produtivos do subcontinente e sua

(1) http://www.celac.gob.
ve/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gi
d=49&Itemid=21&lang=es)
(2) http://www.celac.gob.
ve/index.php?option=com_
d o c m a n & t a s k = c a t _
view&gid=77&lang=es

A unidade socialista
da América Latina
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Para onde vai o Chile?
Balanço e perspectivas de
um ano de mobilizações
José Pereira

Corrente Marxista Internacional

2

011 foi um ano memorável
na história recente do Chile.
Um ano de intensas mobilizações sociais de trabalhadores,
da sociedade civil e sobretudo de
estudantes, universitários e secundaristas. O movimento de estudantes e trabalhadores chilenos não
apenas foi a oposição mais forte
e radical contra o governo da direita pinochetista desde o retorno
à democracia como também foi a
expressão mais evidente de uma
exigência inadiável de profunda
mudança no conjunto da sociedade
chilena após 20 anos de transição
à democracia em que se consolidaram substancialmente todas
aquelas contrareformas implementaadas pela ditadura, que fizeram
do Chile o laboratório mundial da
restruturação capitalista.
Hoje, como no início dos anos
70, o que acontece no Cihle ultra-

passa as fronteiras do país mapuche,
conectando-se com o vasto movimento contra a crise capitalista que
vai da primavera árabe aos indignados e Ocupar Wall Street. O movimento no Chile inspirou a juventude
e a classe trabalhadora do mundo inteiro, começando por aqueles países
como Colômbia que compartilham
com o Chile um certo distanciamento da realidade contraditória e revolucionária latino americana.
Viva os estudantes!
Paradoxalmente podemos dizer que a vitória eleitoral nas eleições de 2009 de Sebastán Piñera e
da Coalizão pela Mudança, novo
nome da mesma direita pinochetista que apoiou a continuação da
ditadura no referendum de 1989,
representava a demonstração que
a “transição” tinha definitivamente
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alcançado seu limite. A sociedade
chilena está se libertando do medo
que se converteu com o tempo, no
principal aliado eleitoral da Concertación de Partidos por la Democracia (Coalizão de Partidos pela
Democracia), a coalizão entre e em
torno do Partido Socialista e o Partido Democrata Cristiano. Partidos
estes que estiveram em trincheiras
opostas antes, durante e depois do
golpe de 1973, e depois compartilharam o governo ininterruptamente por 20 anos após o retorno
à democracia.
No movimento dos estudantes chilenos reflete-se a busca por
alternativas ao “mal menor” da
Concertación entre amplos setores
da classe trabalhadora e da sociedade chilena, sobre a qual sopra o
mesmo vento revolucionário que
há uma década sacode a América
Latina. É um processo semelhante
ao dos anos 60, durante o governo Frei, quando a conquista da
Federação de Estudantes Chilenos
(FECH), por parte da juventude
dos partidos de esquerda antecipou a vitória de Allende. Ou ao dos
anos 80 quando a reconquista da,
então FECECH, permitiu a greve
geral universitária de dois meses
em 1987 contra Federici, reitor
designado – pelos militares – na
Universidade do Chile e que o governo ditatorial teve que substituir,
sendo derrotado pela primeira vez
América Socialista
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por uma mobilização social antes
do referendum de 1989.
Viva os estudantes! Cantavam
Violeta Parra e Víctor Jara, referindo-se a este papel que a juventude
estudantil chilena sempre teve na
história do país. A renovada classe
trabalhadora e a juventude chilena
já não estão moldados pelo medo:
sua aprendizagem hoje são as duras condições daquele modelo de
capitalistmo sem nenhuma segurança social que foi implantado no
Chile pela ditadura e que hoje a
crise estrutural do capitalismo impõe ao mundo inteiro. O movimento estudantil é novamente vanguarda contra este modelo, que segue
substancialmente intacto.
A transição nunca
começou
A privatização, por exemplo,
segue sendo o norte do sistema
educativo chileno, apesar dos pequenos remendos colocados pela
Concertación e cuja insuficiência
já ocasionou em 2006 a rebelião
dos “pinguins”, como é chamado
os estudantes secundaristas. Apenas 16% dos filhos das famílias
trabalhadoras chegam a pisar na
universidade, uma porcentagem
que é de 60% em lugares mais ricos. Como disse Allende em um
memorável discurso na Universidade da Cidade do México “os trabalhadores pagam a universidade,
mas, lamentavelmente, nesta universidade como nas do meu país, a
presença de filhos de trabalhadores
e camponeses ainda alcança um
nível muito baixo.”Ainda é assim,
porém, ainda pior.
Entre 1970 e 1973 (governo
do Allende) o gasto público com
a educação representava 8,9% do
PIB e financiava integralmente a
educação. Ao final do regime militar, esta porcentagem se reduziu
drasticamente a menos de 3% enAmérica Socialista

quanto se preparava a privatização
do setor. Com a contrarreforma
promulgada pela ditadura em 1980,
o Estado passou primeiramente a
financiar tanto as escolas públicas
como as privadas, dando a todos
os estabelecimentos educativos um
subsídio em função de cada aluno
e sua assistência escolar. Sucessivamente permitiu-se a todos os
estabelecimentos educativos, cobrar uma mensalidade dos alunos
e receber contribuições privadas
sem perder o direito a concessão
estatal.
Assim, enquanto as escolas
particulares podem dispor de financiamentos privados, de concessões estatais e de mensalidade dos
alunos, as escolas públicas devem
competir para ter o maior número
de estudantes para se financiar, em
detrimento da qualidade da educação. De fato, a média de alunos por
aula na escola pública é de 34, número presumivelmente ainda mais
elevado nas escolas dos bairros populares das grandes zonas urbanas.
Trata-se da média mais alta entre
os países da Organização para
Coopoeração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), instituição a
qual o Chile é membro.
O gasto na educação universitá-
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ria recai quase que exclusivamente sobre as famílias. De cada 100
dólares americanos que é gasto na
universidade, 80 são pagos por famílias, e os estudantes, endividamse com empréstimos de bancos com
taxa de juros maiores do que os créditos habitacionais. Calcula-se que
há em torno de 100 mil estudantes
universitários inadimplentes nos
bancos que por isso tiveram que
renunciar aos estudos e buscar um
trabalho para pagar os empréstimos
contraídos para estudar.
A “Concertación” com
os “Chicago Boys”
O primeiro governo democrático, do democrata cristão Patricio
Aylwin, prometeu em 1989 uma
reforma estrutural do Código Trabalhista. O retorno à democracia
foi marcado por grandes esperanças da classe trabalhadora na Concertación e um despertar de sua
consciência e papel na vida política
nacional, testemunhado por exemplo, pela elevada taxa de sindicalização registrada em 1991, 700 mil
trabalhadores, em contraste aos
escassos 300 mil dos últimos anos
da ditadura. Depois de 20 anos, as
coisas permanecem iguais. A Con-
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certación desconsiderou as expectativas mantendo-se firmemente
no quadro do modelo que aquele
grupo de economistas burgueses
conhecidos como os Chicago Boys
experimentaram no Chile com Pinochet.
A estatal Corporación Nacional del Cobre Chilen (CODELCO)
segue sendo o principal produtor
de cobre a nível mundial. No entanto a mineradora privada agora
compete em produção com a estatal e supera esta última em termos
de contribuição fiscal, uma clara
amostra da privatização gradual
desse setor chave para a economia
chilena, que representa a base da
renda do país.
A precarização do trabalho já
alcança níveis intoleráveis. Segundo a última Pesquisa Nacional do
Emprego, 41,92% dos trabalhadores chilenos são temporários, eram
aproximadamente 12% ao final dos
anos 80 e 28% em 2008. Precarização quer dizer primeiramente um
aumento insustentável da exploração. Os 18,9% dos trabalhadores
chilenos, segundo a mesma pesquisa citada anteriormente, afirma
fazer horas extras por sua condição
precária. Os setores onde grande
parte recorrem à flexibilização do
emprego são a indústria, a mineração e a construção.
A flexibilização do trabalho é
a causa principal do crescimento
das taxas de pobreza registradas
no Chile nos últimos anos apesar
do bom desempenho de sua economia. A partir de 2009 a porcentagem de chilenos pobres subiu
de 13,7% para aproximadamente
19%, após 20 anos de constante
declínio. 70% dos pobres do Chile
tem um emprego, são trabalhadores precários ou mal remunerados.
Esta é também uma das causas do
novo colapso do nível de sindicalização que agora alcança 12% da
classe trabalhadora chilena, en-

quanto que apenas em 9% das empresas se negociam coletivamente
os contratos.
O despertar
da classe trabalhadora
Lendo estas cifras, poderiase ter a ideia, equivocada, de que
o movimento estudantil supriu a
ausência da classe trabalhadora e
sua paralisia, ou até mesmo “aburguesamento” diante da emergência
dos setores sociais novos e mais
radicais. Uma ideia que se abriu
espaços em diferentes setores da
esquerda durante este ano de mobilização e que, contudo, não tem
nenhum fundamento real. A classe
está imersa com ainda mais força nos processos que estão sendo
produzidos no seio das massas.
Seu despertar é absolutaamente
evidente e irradia ao conjunto da
sociedade.
Entre 2005 e 2010 o número de
greves legais – quer dizer aprovadas pelo Ministério do Trabalho
que relata estas estatísticas – subiu de 444 para 672 a cada ano (+
51%), e o número de trabalhadores
envolvidos passou de 38 mil para
quase 84 mil. E 41,1% dos trabalhadores envolvidos em greves
são de mineradoras, indústria e
transporte, precisamente os setores
onde a desregulamentação do mercado de trabalho foi mais forte.
Por si só, este aumento constante
do número de greves não quer dizer
automaticamente a radicalização da
classe trabalhadora. Apesar de tudo,
as greves se concentram ainda em
setores secundários da economia, na
indústria leve e serviços. Mas como
escreveu Trotsky em um pequeno,
mas fundamental texto dos anos 30
- O Terceiro Período dos erros da
Internacional Comunista – “A extensão do movimento grevista à indústria metalúrgica, de máquinas e
transportes significaria a transição a
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um nível de desenvolvimento mais
elevado e marcaria não apenas o começo de um movimento mas também uma virada decisiva no estado
de ânimo da classe operária. Ainda
não aconteceu. Mas seria absurdo
fechar os olhos diante da primeira
fase do processo, porque ainda não
se formou a segunda, a terceira ou
a quarta. A gravidez, já no segundo
mês é uma gravidez. E a tentativa
de forçar seu ritmo pode conduzir
a um aborto, o mesmo pode acontecer se o ignoramos.”
Da greve geral ao
plebiscito pela educação
De fato a participação da classe
trabalhadora tem sido o combustível fundamental para o motor das
mobilizações estudantis, até a greve geral nacional de 48 horas convocado em agosto pela CUT sob a
slogan de “Chile diferente”; outro
feito histórico para um país que
tinha perdido a memória de uma
greve geral. Assim como foi histórica a greve dos mineiros do cobre
em 11 de julho, no dia da chilenização do cobre, reinvindicando a
renacionalização da mineração.
O plebiscito popular e informal
convocado em Outubro pelo Colegio de Professores demonstrou
o que já se sabia, ou seja, que uma
maioria do povo chileno é solidário
com o movimento de estudantes e
trabalhadores, mas não significou
realmente nenhum passo adiante na
mobilização. Um milhão de chilenos aproximadamente votaram nas
mesas improvisadas por professores
e organizações de estudantes que,
com o respaldo da CUT, que foram
colocados em varios pontos do país.
O governo de Piñera simplesmente
ignorou toda a “festa democrática”
como foi definido o referendo por
seus organizadores. Após a vitoriosa
greve geral de 24 e 25 de agosto o dirigente socialista da Central Unitária
América Socialista
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de Trabalhadores do Chile, Antonio
Martínez, anunciou a formação de
um grande pacto das organizações
sociais, o Acordo pela Democracia Social, com o fim de promover
o referendo sobre a educação, uma
reforma laboral e uma reforma constitucional. No entanto, depois da greve geral, quando o movimento operário-estudantil deu seu máximo de
esforço, a curva das mobilizações foi
baixando, enquanto emergia claramente o papel ambíguo das direções
tanto do Partido Socialista como do
Partido Comunista.

til, para não falar das reinvindicações trabalhistas. Ao invés disso,
obviamente a direção do PS tem
tratado a todo custo de cuidar da
Concertación, apoiando-se no PC
para contra-balancear as pressões
que a direita exerce sobre seus aliados burgueses.
O Partido Comunista representa a maior estrutura organizada
com caráter de massas e presença
nacional que intervém ativamente
no movimento. Atualmente conta, pela primeira vez em 20 anos,
com três parlamentares graças a

A esquerda
diante das mobilizações
O Partido Socialista foi o
principal derrotado nos comícios de 2009. Seu apoio e
participação nas mobilizações
de 2011 reflete a tentativa de
recuperar a dimensão e o enraizamento social do partido. A
posição da direção do PS ficou
intermediária entre as mobilizações e a institucionalidade
parlamentária, buscando dar
forma e saída ao movimento
com slogans como a reforma
constitucional e o referendo
sobre a educação. No entanto,
em mais de uma ocasião demonstrou estar mais preocupara
em conter a mobilização dentro
de limites precisos do que de realmente representá-la.
Se reuniram com Piñera para
definir com o governo uma agenda legislativa de mudanças sociais,
fortalecendo e legitimando um
governo debilitado. Nunca chegaram a conclusão necessária sobre
o apoio que Piñera e seu governo
continuavam ganhando dentro do
Partido Democrata Cristão e todos
os elementos burgueses da Concertación quando se tratava de votar
no Parlamento as medidas mais
exigidas pelo movimento estudanAmérica Socialista

um acordo técnico com a Concertación que reproduzia as mesmas
disposições experimentadas anteriormente nas eleições municipais. No momento de maior crise
da Concertación, o PCCh decidiu
estipular acordos eleitorais com
ela, recebendo assim, sua maior regressão que o fez decair de 400 mil
votos para pouco mais de 100 mil
e de 6% a 2%.
Segundo o Partido Comunista
Chileno “a contradição principal,
nessa estapa do desenvolvimento
do capitalismo no Chile, continua
sendo entre o neoliberalismo e a
democracia” (Resolução do XXIV
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Congresso Nacional, celebrado em
dezembro de 2012. http://www.
pcchile.cl/wp-content/uploads/
downloads/2011/12/Resoluciones-XXIV-Congreso-Nacional.pdf),
ou seja, seria necessário, no Chile,
uma restauração plena da democracia, de um capitalismo com rosto
humano, oposto ao modelo Chicago Boys. É uma leitura totalmente equivocada tanto da sociedade
chilena de hoje, ainda mais com o
contexto internacional , onde são o
neoliberalismo e o poder financeiro
que, pressionados pelos efeitos da
crise, devoram a democracia e
as conquistas sociais em todo
o mundo, exportanto aquele
mesmo modelo implementado no Chile com Pinochet a
países com “vocação democrática” mais consolidada.
A direção do PCCh reinvindica hoje um reformismo
inoportuno, que chega quando
a crise começa a bater nas portas, inclusive, das principais
economias latino-americanas
(como o Brasil) e intensifica a exploração imperialista
da região tirando o oxigênio
das possibilidades de reforma. De uma premissa errada,
saem conclusões erradas. Para
a direção do PC “o principal
desafio político atual é deslocar à
direita do governo (...) Se na Concertación, no Juntos Podemos e
outras forças de siglas diferentes,
incluindo vastos setores independentes, se impões a convergência
como uma forma de gerar uma
nova maioria nacional, para realizar as transformações democráticas que requer o país, então poderíamos procurar alcançar um novo
tipo de governo.”
Isso quer dizer que para a direção do PCCh, o mais importante é
preparar com uma ampla mobilização social a derrota eleitoral de
Piñera, para isso pode-se ir ainda
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mais além dos acordos técnicos
com a Concertación e implantar
com ela um acordo de governo,
tendo ou não um candidato comunista para o primeiro turno presidencial. Este assunto que atou as
mãos do PCCh frente a evidente
crise da Concertación, tem sido o
principal aliado de Piñera.
Após o sucesso da greve geral,
a estratégia do PCCh não se destanciou da Concertación, que queria
afrouxar a corda para impedir uma
entrada mais radical da classe trabalhadora na cena. Ele abandonou os
bons propósitos do Acordo pela Democracia Social, insistiu sobre o referendo informal, não mobilizou a
sua base estudantil e sindical para ir
fortalecendo os laços e a união entre
as forças operárias e estudantis, preparando o terreno para greves novas
e com maior participação.
A nova FECH
e suas perspectivas
Um primeiro resultado de
tudo aquilo que tem sido Camila
Vallejo, militante comunista e figura pública mais conhecida no
movimento estudantil, perdia as
eleições da FECH justo quando
o jornal britânico The Guardian
a elegia como personagem do
ano. O novo dirigente da FECH,
Gabriel Boric, da lista autônoma
Creando Izquierda, expressava
claramente o forte sentimento entre os estudante após um ano de
luta: não queremos ser “os irmão
menores da Concertación.”
Entrevistado após sua eleição o
dirigente da FECH, Boric convidava a seguir com a luta a militância
comunista, com a qual afirmava ter
apenas diferenças táticas e não estratégicas, sendo ao mesmo tempo
franco ao declarar que “já não estamos dispostos a seguir delegando
nova vocação transformadora nos
políticos de ontem” e de querer

fazer da FECH o centro articulador de alianças com outros atores
sociais que, de maneira autônoma
em relação aos partidos, briguem
juntamente por um “novo modelo
economico político”.
Sua eleição demonstra que os
estudantes reprovaram esta participação com freio de mão do
PCCh nas mobilizações. E que
depois de um ano de luta sem
ter conseguido nada ainda, não
estão dispostos a serem peças de
xadrez de um jogo político. Isso
segue sendo o espelho mais fiel
das massas chilenas que começaram a caminhar. Apesar das
eleições municipais que atraíram
a atenção dos partidos e dos amplos setores das massas chilenas,
o 2012 se annuncia, por isso,
como um ano de novas e diferentes mobilizações estudantis. Se
estas mobilizações serão capazes
realmente de suscitar algo mais
do que solidariedade, se poderão
ou não ser o centro ao redor do
qual vão articulando-se as lutas
operárias que são decisivas para
a vitória final das massas chilenas, dependerá de muitos fatores,
principalmente de como a nova
FECH e os estudantes se colocam
a frente dos partidos e do balanço
que a base do partido comunista
em primeiro lugar possa tirar deste 2011.
É só o início
Piñera, por enquanto. parece ter
passado ileso à prova. Simplesmente se ignorou as mobilizações e as
denúncias de violações dos direitos
humanos pela violenta repressão do
movimento estudantil. Com muita
calma pode anunciar que uns 70
mil estudantes haviam perdido o
ano como consequência de sua participação na luta, feito que possivelmente terá suas repercussões na
participação dos estudantes secun-
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daristas nas futuras mobilizações.
As ambiguidades dos dirigentes da esquerda tiraram Piñera do
apuro, quando a greve geral parecia ter firmado as bases para a massificação decisiva do movimento
para além dos estudantes. Seu governo, débil na sociedade, se fortaleceu no parlamento ao ganhar
o apoio do componente burguês
da Concertación, que inclusive,
votou no orçamento de educação
de 2012. O reconhecimento internacional que vem dos governos
da esquerda latino americana, que
o elegeram como Presidente da
Comunidade de Estados Latino
Americanos e do Caribe, fortalece
uma imagem que antes estava totalmente desgastada.
E, no entanto, a vitalidade demonstrada pelo movimento universitário nas eleições da FECH e
a frequência com que seguem as
greves operárias demonstram que
a solidez de Piñera e do capitalismo chileno são apenas aparentes.
Continuam as demissões no setor
público, outros 1200 estão a ponto de serem despedidos. E seguem
as greves de carater cada vez mais
radicalizado como na mina de San
Lorenzo de El Salvador, a tomada
da fábrica de Westfire de Antofagasta, etc.
Em 2011 escreveu-se somente
o primeiro capítulo de um processo de radicalização das massas chilenas que com os inevitáveis altos e baixos, os momentos
de refluxo, de maturação e de
luta, marcará a história do Chile
no futuro próximo. É necessário
estar consciente disso, preparar-se para uma perspectiva de ver
as massas chilenas irromper de
novo e de maneira decisiva no
palco da história, com a capacidade já demonstrada no passado
de escrever páginas de luta inspiradoras para a juventude e o movimento operário mundial.
América Socialista

Os planos contrarrevolucionários
do imperialismo norte-americano
e sua ingerência na América Latina
Patrick Larsen
CMI - Venezuela

Artigo de Patrick Larsen escrito em 2010, partindo do golpe articulado
pelas oligarquias de Honduras sob a batuta do governo dos Estados
Unidos , dá um panorama do significado das relações, objetivos e
métodos utilizados pelo imperialismo na América Latina. É uma boa
demonstração que os gritos de “liberdade e democracia” são apenas
fachadas a serviço da pilhagem e dominação imperialista sobre as
nações latino-americanas. Um artigo sempre atual.

O

golpe de estado em Honduras, em 28 de junho
do ano passado, constituiu o ponto de inflexão na situação latino-americana. Até essa
data os imperialistas tinham visto
como um partido de esquerda depois do outro
alcançava o poder em
toda uma série de países
estratégicos (Equador,
Bolívia, Nicarágua, El
Salvador, Paraguai e outros), mas não estavam
em condições de impedir
a extensão da influência
esquerdista no continente. Embora as políticas
de muitos destes presidentes sejam sumamente
contraditórias, e em alguns casos abertamente
reformistas, como nos
casos de Mauricio Funes
em El Salvador, Daniel Ortega
na Nicarágua, para não falar de
Lugo no Paraguai, fica claro que
as massas votaram de forma entusiasta por esses candidatos para
seguir o exemplo revolucionáAmérica Socialista

rio que a Venezuela ofereceu nos
anos recentes.
A derrota do golpe de estado de
11 de abril de 2002 na Venezuela
foi um acontecimento histórico,
pois mostrou que a correlação de

forças não estava a favor dos imperialistas, mas, ao contrário, a
favor das massas de trabalhadores,
camponeses e pobres da América
Latina. O imperialismo, embora
contando com seu enorme aparato

38

militar e suas armas de destruição
em massa, não podia derrotar a revolução em um país como a Venezuela, que, anteriormente, era concebido como parte de seu “pátio
traseiro”. O movimento revolucionário na Venezuela, que
derrotou o golpe de estado, encheu as massas em
todo o continente de um
sentimento de confiança
em suas próprias forças
e este fato explica, em
parte, a posterior onda de
eleições à esquerda nos
países mencionados.
Apesar disso, para certos setores reformistas,
sobretudo na Venezuela,
esta situação temporária criou muitas ilusões
na “via constitucional”,
ou seja, na possibilidade
de se ter um desenvolvimento lento com reformas tímidas
e graduais que pudessem transformar a sociedade aos poucos.
Os marxistas explicamos, mais de
uma vez, que todos esses governos
progressistas, no dia seguinte de
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suas respectivas vitórias eleitorais,
teriam que escolher entre servir às
massas exploradas ou servir à classe dominante e ao seu amo imperialista. Dissemos que não existia
uma via intermediária e agregamos
que os imperialistas não iam tolerar os governos que entorpecessem
sua dominação de classe e limitassem seu poder ou simplesmente
que abrissem o caminho ao movimento revolucionário das massas.
Em pouco tempo vimos esta
perspectiva confirmada na prática:
Mel Zelaya, o presidente legítimo de
Honduras, apesar de
vir de um dos partidos tradicionais da
oligarquia, o Liberal, começou a se
vincular aos países
do ALBA e tratou
de aplicar algumas
reformas progressistas. Finalmente,
tentou
convocar
um referendo sobre
a convocação de uma assembleia
constituinte. Estas reformas, apesar de tímidas e limitadas, chocaram com uma resistência feroz por
parte do imperialismo e das 300
famílias da oligarquia hondurenha
que não podiam permitir que no
seio das massas de trabalhadores
e camponeses hondurenhos fosse
acalentada a ideia de que eles mesmos poderiam determinar o futuro
do país. Foi isso o que levou ao
golpe de estado em junho. Nesta
época, mesmo as reformas democráticas mais limitadas representam um risco mortal para as classes
dominantes de nossos países.
Nesta altura, vimos outro acontecimento importante que mostrava com toda clareza a tentativa imperialista de reforçar suas posições
na América Latina: a assinatura do
acordo com Álvaro Uribe, então

presidente da Colômbia, para a instalação de oito bases militares norte-americanas nesse país. Junto a
isso, podemos agregar a reativação
da IV Frota da Marinha dos EUA,
cujo principal objetivo é o de proteger interesses estadunidenses no
Caribe e no Atlântico Sul. A conclusão é clara: o imperialismo está
tentando frear o avanço da revolução latino-americana e reconquistar certo grau de controle político e
militar no continente.

A estratégia do imperialismo na Venezuela
Desde o início da revolução venezuelana com a eleição de Hugo
Chávez à presidência em 1998, temos visto como o imperialismo estadunidense tem tratado de esmagar
o processo. Depois do fracasso do
golpe de estado de 2002 e da grevesabotagem petrolífera de dezembro
do mesmo ano – ambos os acontecimentos planejados em detalhe com
a participação ativa da CIA – vimos
como se tentou intervir de forma indireta, através do financiamento de
organizações contrarevolucionárias
e partidos políticos da direita dentro de uma estratégia de desgaste.
Este envio de dinheiro, que não vai
apenas para organizações na Venezuela, realiza-se através de organismos como National Endowment for
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Democracy (NED) e United States
Agency for International Development (USAID), que todos os anos
abastecem de milhões de dólares os
seus títeres contrarrevolucionários
nos diferentes países. Desta forma,
organizações de direita, como SUMATE, Primero Justicia, Acción
Democrática, COPEI e, também, a
CTV, a corrupta confederação sindical pró-imperialista, receberam
dezenas de milhares de dólares1.
Agora, o eixo central para os
imperialistas é a
campanha para as
eleições legislativas
de 26 de setembro
deste ano. Torna-se
difícil prever exatamente o que vai
acontecer
nestas
eleições, mas está
claro que a oposição
tratará de ganhar
uma representação
importante na Assembleia Nacional
para poder bloquear
e frear a revolução a
partir do próprio parlamento. Ainda
que consiga somente uma minoria na nova assembleia, como, por
exemplo, 1/3 da casa, utilizarão estes representantes legais para viajar
por todo o país tratando de mobilizar sua base social entre a pequena
burguesia e, ao mesmo tempo, criar
apatia e desmoralização na classe
trabalhadora e entre os pobres.
A isto há que se agregar a sabotagem dos capitalistas do setor
alimentício que criou uma situação de desabastecimento de muitos produtos básicos que não se
encontram disponíveis nos supermercados. Os que se encontram à
venda aumentaram rapidamente
de preço, fruto da escassez provocada pelos capitalistas com a redução da produção nestes setores.
Outro elemento nesta estratégia
é a infiltração sistemática de gruAmérica Socialista
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pos paramilitares colombianos
na Venezuela. Em outubro de
2009, o serviço de inteligência
venezuelano, a DISIP, logrou
deter um dirigente paramilitar
que confessou a existência de
cerca de dois mil paramilitares,
sobretudo de nacionalidade colombiana, na Venezuela. Seu
método é o de se infiltrar em
organizações sociais, como os
conselhos comunais, para, dessa
forma, tentar gerar um ambiente
de caos e conflito no país. Em
outros incidentes pôde-se constatar que estes paramilitares foram detidos com grandes reservas de armamento, aparentemente
com planos de atacar instituições
do governo venezuelano.
Em muitos sentidos a nova estratégia da contrarrevolução na Venezuela é similar à utilizada pelo
imperialismo para derrotar a revolução Sandinista na Nicarágua nos
anos 1980. O objetivo é o de desmoralizar aos poucos a base social
da revolução e criar um ambiente
de instabilidade no país, criando as
condições necessárias para derrubar Chávez, seja pela via “legal”
ou “extralegal”.
As razões do ódio dos imperialistas para com Chávez e a revolução bolivariana não são meramente econômicas (a Venezuela
abastece 15% do consumo de petróleo dos EUA), mas, sobretudo,
políticas. Do ponto de vista do
imperialismo, o problema principal é que a revolução venezuelana
representa um risco mortal pelo
exemplo que oferece às massas
oprimidas em todo o continente.
Por esta razão, torna-se uma necessidade histórica para os imperialistas acabar com Chávez e a
revolução venezuelana para, assim, apagar o fogo revolucionário
que se acendeu não somente na
Venezuela como também em todo
o continente.
América Socialista

As bases militares:
a face sinistra de Obama
Há um ano e três meses da chegada de Obama ao poder, os que
esperavam uma mudança profunda
estarão algo decepcionados. Isto
se pode ver com mais clareza em
sua política para a América Latina.
Afinal, Obama é o máximo representante do imperialismo norteamericano e, por essa razão, tem
que defender seus interesses. Isto
explica a recente decisão de aumentar a presença militar estadunidense na região.
No mês de julho foi assinado
o acordo com Álvaro Uribe para a
instalação de oito bases militares
norte-americanas na Colômbia,
bem como a permissão de acesso
dos EUA a todo tipo de instalações civis e militares na Colômbia.
A mais importante destas bases
encontra-se em Palanquero, permitindo às tropas estadunidenses o
controle total sobre os movimentos
na costa do Pacífico. O congresso
em Washington decidiu investir
46 milhões de dólares tão somente
nesta base.
Claramente, o objetivo da instalação das bases militares não é
“a luta contra o narcotráfico”, e
sim, mais exatamente, o de frear
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o movimento revolucionário
na Colômbia e em outros países da América Latina. Querem
converter a Colômbia em um
campo armado. Em mais de dez
anos, a Colômbia aumentou seu
orçamento militar de 2,5% do
PIB a 5%. De fato, a Colômbia
é atualmente o país do mundo
que mais gasta em seu orçamento militar como percentagem do PIB, somente superado
por Israel e Burundi. Este novo
acordo com a Colômbia chegou depois de que o contrato da
base militar dos EUA em Manta, Equador, venceu e não foi
renovado pelo presidente Correa.
O imperialismo e Cuba
A partir da vitória da revolução
cubana há 50 anos, Cuba representa um farol para as massas em
toda a América Latina. A existência de uma economia planejada,
apesar de todos os obstáculos, do
bloqueio comercial e dos obstáculos criados pela própria burocracia,
etc, logrou garantir moradia, saúde
e educação gratuitas para as massas, e é um exemplo para todos.
Mas, para o imperialismo, é uma
fonte constante de irritação, pois
mostra na prática uma alternativa
ao capitalismo e à economia de
mercado.
Durante décadas vimos como o
imperialismo tentou destruir a revolução cubana, começando com
a fracassada intervenção militar
na Bahia de Cochinos, em 1962.
Apesar das numerosas tentativas
de assassinar Fidel Castro e do
bloqueio comercial, os imperialistas viram-se incapazes de destruir
a revolução cubana. É incrível ver
a hipocrisia do imperialismo que
critica Cuba por supostamente não
“respeitar os direitos humanos”,
enquanto guarda silêncio frente
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às torturas em sua base naval de
Guantánamo ou no Iraque e no
Afeganistão.
Com a retirada de Fidel Castro,
há setores dentro do próprio aparato estatal cubano que estão considerando a introdução de medidas
capitalistas na economia cubana.
Ao mesmo tempo, há setores mais
inteligentes do próprio imperialismo que calculam que seria muito
mais fácil empurrar Cuba a uma
restauração capitalista ao se deixar
de lado o bloqueio e se restabelecer relações comerciais com Cuba.
Desta forma, aos poucos, poder-seia minar o monopólio estatal do comércio exterior e preparar o cenário
para sufocar Cuba com as mercadorias capitalistas. Os revolucionários
de Cuba e o restante do continente
lutarão com toda dedicação e esforço para evitar semelhante desdobramento, mas fica claro que a sorte da
revolução cubana está intimamente
ligada às perspectivas para a Venezuela e a Bolívia, isto é, à extensão
da revolução em nível continental,
num primeiro momento.
Como combatemos
o imperialismo?
Em outros países também vemos a mão do imperialismo por
trás de alguns dos acontecimentos
recentes. Tal foi o caso na Bolívia
durante as tentativas de golpe de
estado em “câmara lenta” que protagonizaram setores da ultra-direita,
começando com os prefeitos nas regiões da Media Luna e, sobretudo,
em Santa Cruz de la Sierra.
A revolução bolivariana deve
lutar em todas as frentes possíveis,
incluindo a frente diplomática. Mas
há que se entender que o imperialismo defende seus interesses, sempre
que possível, com formas “democráticas” e “legais”, mas que não duvidará em recorrer a todos os tipos de

métodos ilegais, se for necessário.
Para a revolução, o internacionalismo não é uma consideração secundária e sim uma questão de vida ou
morte. Em última instância, somente se pode acabar com a ameaça do
imperialismo, tanto dos EUA quanto dos países capitalistas da Europa,
através da abolição do sistema capitalista em nível mundial. Isso significa a expropriação dos grandes banqueiros, empresários e latifundiários
na Venezuela, Bolívia e em toda a
América Latina, combinada com um
apelo revolucionário aos trabalhadores dos países capitalistas avançados
a enveredar pelo mesmo caminho.
A construção de um poderoso
movimento de massas em escala
mundial em defesa da revolução
venezuelana e latino-americana
pode contribuir para desmascarar
as manobras do imperialismo. Por
essa razão, a Corrente Marxista Internacional tomou a iniciativa de
lançar a campanha internacional
“Mãos fora da Venezuela” (MFV)
e a tem apoiado coerentemente. A
campanha MFV pode se orgulhar
do trabalho realizado para mobilizar a opinião pública do mundo em
apoio à revolução bolivariana. Em
seu crédito conta com a aprovação
unânime de uma resolução dos sindicatos britânicos em apoio à revolução venezuelana, o ato de massas
com cerca de cinco mil jovens em
Viena para ouvir o presidente Chávez, entre outras conquistas.
Desde seus modestos inícios,
a campanha está agora presente
em mais de 40 países. Estas são
conquistas importantes, mas é somente o início. O que se necessita
é algo mais que uma campanha de
solidariedade. O que necessitamos
é de uma organização internacional revolucionária baseada na luta
contra o imperialismo e o capitalismo, pelo socialismo e em defesa
da revolução venezuelana e latinoamericana. O que necessitamos é de
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uma autêntica Internacional revolucionária. Por esta razão, recebemos
com grande entusiasmo o apelo de
Chávez a favor da V Internacional
socialista. Esta proposta abre a possibilidade de agrupar todos os setores revolucionários para a defesa da
revolução latino-americana.
A única forma viável para a defesa da revolução na Venezuela é a
luta para que se complete definitivamente a revolução socialista com
a expropriação dos capitalistas, dos
latifundiários e dos banqueiros e,
por outro lado, pela extensão da
revolução a outros países. Em última análise, é importante destacar
que nem a revolução venezuelana
nem a cubana poderão sobreviver
se permanecerem isoladas. Por essa
razão, torna-se mais vigente que
nunca a consigna de uma federação
socialista da América Latina. A alternativa é a que vimos em Honduras: uma vitória sangrenta da contrarrevolução e a instalação de um
regime profundamente reacionário.
É por isso que devemos chamar a
atenção de todos os revolucionários
da América Latina: Honduras é uma
advertência! Agora mais que nunca:
Socialismo ou barbárie!

(1) Uma ampla documentação da ingerência norte-americana
na Venezuela se encontra nos dois
livros da jornalista Eva Golinger:
“El código Chávez” e “Bush vs.
Chávez”.
América Socialista
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Ubaldo Oropeza

La Izquierda Socialista

O ambiente geral

O

s últimos 5 anos tem sido
bastante turbulentos e
cheio de contradições. A
burguesia no momento de impor
Calderón por meio da fraude eleitoral, pensou em todos os ataques
que teriam que fazer a nossa classe. No entanto havia um pequeno
problema: a luta que tinha
se desatado contra o desaforo e a fraude parecia vibrante. A decisão de não
ir mais longe por parte
de Andrés Manuel López
Obrador (Amlo) foi um
fator de retenção do movimento que neste momento, segundo pesquisas, estavam, dispostos,
inclusive à luta armada.
Pelo lado da burguesia
tinha que empregar uma
tática que permitia mostrar pelo menos um pouco
de força frente ao movimento e ao mesmo tempo
dar legitimidade a seu regime. A tática foi desatar a
chamada “guerra contra o
narcotráfico”. Com grande alarde o falso Calderón anunciou
sua decisão de terminar com a violência e dar segurança aos mexicanos. Na verdade, foi uma manobra
para colocar o exército das ruas, intimidar o movimento, retrai-lo após
a luta revolucionária de 2006 e,
neste caso, reprimi-lo com a desculpa da segurança nacional. De seus
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desejos, nem a primeira palavra foi
cumprida, muito pelo contrário.
Desde então até hoje, o exército
tem jogado um papel fundamental
em todo o quadro político dos últimos anos, demandando cada vez
mais espaços políticos e participação na segurança pública. Em muitos dos casos os comandantes da
polícia são militares aposentados

ou reformados.
A violência deixou atrás de
si mais de 55 mil mortos, 10 mil
desaparecidos e mais de 450 mil
lesionados. Além disso, há um
significado político para as perspectivas, é o ambiente de decomposição, introversão, egoísmo e
desmobilização das grandes ca-
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madas da população. A violência
criou um clima de medo paralisante entre as massas.
Somado a isso, temos que levar
em conta os efeitos da crise econômica que teve seu auge em 2008, o
qual impactou de forma brutal os
níveis de vida dos trabalhadores. Na
realidade o que temos vivido desde
2006 é, em um primeiro momento,
uma estagnação acompanhada de um colapso e
uma pequena recuperação
que não é capaz sequer de
chegar aos índices de crescimento de antes da crise.
Isto representou para as
massas, severas restrições,
ataques aos direitos trabalhistas e cortes nos gastos
sociais. Estas tem sido as
chamadas receitas “anticrise” do governo federal.
Nós não podemos fazer uma análise mecânica
a respeito de como a crise
influencia a consciência
dos trabalhadores. Não
podemos tirar conclusões
fáceis e dizer que quando
há crise há luta, ou que
quando há boom econômico não há lutas. Não é uma
questão linear nem mecânica.
Tudo isso está afetando o clima e não podemos fechar os olhos
ante essa situação. Adicione a isso
as derrotas que houve nas várias
lutas, (se não vemos de forma muito otimista, podemoss dizer que o
melhor dos casos foram as derrotas
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médias) principalmente a derrota
da greve de Cananea e, sobretudo,
o golpe ao Sindicato Mexicano de
Eletricistas. Por serem sindicatos
poderosos e mais avançados que
outros, estas investidas tiveram um
efeito negativo
no conjunto da
classe operária.
O ponto culminante foi o golpe na Mexicana
de Aviação, cuja
falência levou a
demissão de 70%
da força de trabalho e a abolição
do contrato de
trabalho para os
restantes.
Isso quer dizer
que não podemos
esperar a reação
das massas? Não.
O que quer dizer
é que há um estado retraído causado pelos fatores
antes expostos,
mas isso não pode
durar para sempre. A perseguição
permanente contra os direitos trabalhistas, contra a educação, etc,
são mais espinhas que perfuram no
corpo já ressentido e que podem
causar uma resposta massiva.
As contradições têm acentuado-se de forma dramática. Há sintomas que nos fazem pensar que
os trabalhadores estão fartos de
suportar a situação que se encontram, especialmente a juventude
está dando amostras de que não
é possível manter essa situação.
Pequenos acontecimentos nos
deixam ver que pode haver um
rompimento no elo mais fraco da
cadeia. O filósofo alemão Georg
W. F. Hegel dizia que em muitas
ocasiões a necessidade faz uso da
casualidade. Pode ser um simples
acidente que transborde toda a rai-

va acumulada e contida. Quando
ou por qual motivo isso vai acontecer? Isso ninguém pode saber, somente alguém que tenha uma bola
de cristal poderia responder a esta
pergunta seguramente.
O que nós temos que fazer é
nos prepararmos
para uma virada violenta das
massas. Quanto
tempo temos que
esperar está delimitado por muitos fatores que
temos que ver
como vão se desenvolver, temos
que sentir o movimento do pulso e ir sentindo
como a respiração começa a se
agitar. Deste despertar dependerá
o resultado eleitoral de 2012 e
o futuro próximo
de nosso país.
As eleições de 2012
Não há duvidas que um dos
possíveis pontos de ruptura possa ser as eleições de 2012. Esta
conjuntura centralizará a atenção
de toda a esquerda e em geral do
povo inteiro. O que temos visto até
agora de forma claríssima é como
a burguesia tem obtido o poder a
todo custo e como tem exercido
este poder em defesa de seus interesses. A conclusão de toda uma
parte da vanguarda é: temos que
recuperar este poder e exercê-lo
em favor dos trabalhadores, jovens
e camponeses.
Além das eleições presidenciais também se escolherão os deputados e senadores federais, em
6 estados os governantes se reno-
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varão e em 13, disputas locais e
municipais.
Há outro fator fundamental
pelo qual as eleições se tornam
importantes. Se a direita chega à
presidência com a cara do “novo
PRI” o panorama ficará sombrio.
Este partido defende e já defendeu
durante os mais de 70 anos nos
quais governou, os interesses dos
poderosos empresários. Não há
nenhuma dúvida de que este partido continuaria com os ataques aos
direitos trabalhistas, aos níveis de
vida e se aprofundaria a militarização que hoje está desenvolvendo no país.
A burguesia está apostando
com tudo para que seu projeto
siga adiante. Abandonou o PAN
e deixou Felipe Calderón à própria sorte e todas as suas baterias se concentram na imagem e
discursos demagógicos de Peña
Nieto do PRI. Ele já disse claramente que se chegar à presidência
não removerá o exército das ruas,
aprofundará as medidas de segurança desenvolvidas até agora e
seguirá exercendo o poder político para a oligarquia e o imperialismo. Cinicamente disse que a
Pemex deveria terminar de abrirse à iniciativa privada e outras
coisas deste estilo.
É difícil dizer agora quem será
o ganhador, se o movimento de
massas se fizer presente e decidir votar no AMLO terá uma vitória importante, caso as massas
se mantenham inativas veremos
o triunfo do PRI com todo seu
movimento corporativo, seus milhões e outras delicadezas mais. A
moeda ainda está no ar.
O narcotráfico tomará parte
ativa nas eleições, não apenas de
forma indireta como fez em Michoacán assustando os candidatos
e incluindo assassinatos, mas sim
impulsionando Peña Nieto com
muito dinheiro. Certamente em
América Socialista
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algumas regiões o peso dessa influência marcará uma diferença
importante.
Frente a estas duas perspectivas,
qual é o cenário que se apresentaria
caso um ou outro ganhasse as eleições? Se o AMLO chegar à presidência impulsionado por um movimento de massas se veria sob uma
pressão muito importante para levar
a cabo as medidas decisivas em favor dos trabalhadores. É certo que
os “50 pontos para Salvar o México” não é um programa revolucionário acabado, mas, sim, implantam
uma série de reformas avançadas
que se fossem aplicadas provocaria
um choque direto com a grande burguesia nacional e internacional. Os
marxistas apoiariam criticamente o
AMLO em cada passo adiante que
significaria um enfrentamento real
com a classe dominante e ao mesmo
tempo explicariamos a necessidade
de romper com o capitalismo para
poder garantir as reformas sociais.
Caso Peña Nieto chegue ao governo, as políticas antioperárias
se endureceriam, os ataques não
cessariam e aproveitaria-se esta
chamada guerra contra o narcotráfico para implementar uma série
de leis semiditatoriais para esmagar qualquer resposta organizada.
Qualquer uma das variáveis serão
definidas caso as massas se mobilizem ou não. Se o PRI ganhar as
eleições, o povo trabalhador não
aguentará mais seis anos com as
condições em que se encontram
agora. O caminho a seguir para o
país nos próximos seis anos, seja
quem seja que estiver na presidência, será decidida nas ruas.
PRI, o vassalo
da oligarquia
O que temos visto por três anos,
quando a burguesia compreendeu
o desastre que significava o governo de Calderón, ela foi abandonanAmérica Socialista

do o barco á deriva e refugiando-se
em outro mais seguro, o do PRI.
Este partido deu a impressão de
ser um rolo compressor em praticamente todas as eleições intermediárias, tem ganhado estado atrás
de estado (perdendo dois de seus
estados históricos como foi em
Oaxaca e Puebla), no entanto esta
fortaleza é passageira.
O que se manifesta claramente
em todos os resultados é o controle espantoso que este partido tem
em todo aparato de governo local.
Em estados como Campeche, mais
exatamente na capital, não há outra forma de ocupar-se mais que
em pequenos negócios particulares
ou ser funcionário público – da burocracia – e estar sob as ordens e
tutela do PRI, se alguém se move
tentando outras coisas geralmente
perde seu trabalho.
Isso acontece nos mais de
20 estados onde
agora o PRI
governa.
Esta
é uma máquina muito forte
que se utilizará
para implementar uma fraude
eleitoral em suas
diferentes variáveis: compra de
votos e transporte, mobilizar o
voto corporativo,
negociar com o
narcotráfico, reprimir, etc.
O que mais
joga a favor do
PRI, além de
todos estes recursos mencionados, é a apatia do povo, se não há
uma mudança no ambiente geral
as massas não saírão para votar
e acontecerá o mesmo que nas
eleições do Estado do México:
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embora a estrutura do Morena tenha trabalhado intensamente, as
amplas camadas não saíram para
votar, este foi o fator que fez com
que o voto “forte” do PRI tivesse
a maioria.
Há outra percepção entre as
camadas mais atrasadas dos trabalhadores com respeito ao PRI: pensam que quando eles governavam,
as coisas não estavam tão mal, não
havia tanto narcotráfico nem violência e também lembram que ainda se roubava e se permitia roubar,
ou seja, de alguma forma, o saque
era dividido.
Esta é uma visão particularmente equivocada em vários aspectos, o primeiro é que o PRI e a
burguesia é o principal responsável da situação política e econômica que agora está afundando o
país. A violência
não se generalizava porque era
o próprio estado e o partido
os responsáveis
pela distribuição
e plantação da
droga, se podia
dizer que havia
uma ordem, isso
acabou quando
o modelo neoliberal começou a
implementar-se
e a estrutura do
aparato estatal
se modificou e
ao mesmo tempo
o imperialismo
americano ajudou para que os
cartéis da droga
tivessem dimensões gigantescas. Por outro lado,
o fato de que se pode repartir o
montante do roubo com o estado também é um erro, os últimos
anos do governo do PRI tinham
uma tendência à crise orgânica
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que foi impossível mantê-lo no
governo no ano 2000. Se o PRI
regressar à residência presidencial de Los Pinos não haverá nem
estabilidade, nem paz, nem bem-estar, muito pelo contrário.
Em geral, internamente todos
estão cortando fila e os conflitos que pode haver agora é uma
reorganização de forças para a
divisão do bolo. O fato de que
Moreira tenha saído da direção
nacional não representa uma ruptura de princípios no partido, mas
sim uma relocação de forças para
lutar por postos e tirar os obstáculos que possam impedir uma
vitória no ano seguinte.
A recomposição que o partido
teve é graças ao desgaste brutal do
PAN e o feito de que o PRD não se
apresentou como uma alternativa
séria para os oprimidos. Dentro do
PRI há interesses muito poderosos
que estão tecendo novamente sua
coerência interna.

A bancarrota do PAN
Conforme aproxima-se o ano
de 2012 aprofunda-se o nervosismo do regime panista. Se os seis
anos de Vicente Fox foi traumático
para as massas, os de Felipe Calderón têm sido catastrófico. Neste contexto, a aliança de governo
PAN-PRI desmorona a medida
que para o PRI é importante, ao
menos no discurso, mostrar uma
certa independência a respeito das
decisões de Calderón. No entanto,
temos apontado que não há diferenças substanciais entre o PAN e
o PRI e que todos os ataques aos
trabalhadores dos últimos anos foram assinados pelos dois partidos.
A última votação do orçamento
mostra que por mais que se fale,
quando se trata de atacar os trabalhadores, há consenso entre si.
À profunda crise econômica
tem que se somar o fracasso da
política de buscar legitimidade por
meio de uma suposta “guerra” ao
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narcotráfico e à militarização de
metade do país.
Essa crise se reflete também
nos elementos que o PANismo foi
levado a tomar as rédeas do poder
político. Primeiro foi Vicente Fox,
um latifundiário cujas faculdades
mentais deficientes fazia-se evidente cada vez que falava. Depois
foi Felipe Calderón, o qual poderia
competir como uma das personalidades mais insignificantes que
já ocupou a presidência, talvez só
comparável aos fantoches da época
de maximato (Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez) dos quais o sarcasmo popular criou a frase “aqui
mora o presidente, o que manda
mora em frente”.
Tradicionalmente o PAN foi
formado por elementos de extrema direita que em geral construíram seu aparato e que detém uma
espécie de seita mística. Esses
elementos foram paulatinamente
deslocados por figuras provenientes diretamente dos organismos
empresariais como a Confederação
Patronal da República Mexicana
e o grupo Alfa de Monterrey, primeiro Clouthier e depois Vicente
Fox representavam este grupo.
Provenientes da burocracia panista tradicional eram Fernandéz de
Ceballos e o próprio Calderón. O
desgaste de 10 anos de governo colocou de lado a maioria dos velhos
quadros panistas, então Calderón
acabou improvisando um grupo de
elementos, a maioria deles iniciantes sem outra identidade além do
interesse particular, da ausência de
escrúpulos e da ambição.
As últimas notícias de abandono de conhecidos panistas do
norte como os Sada para passar a
apoiar Andrés Manuel reflete o tamanho da crise que se vive internamente. A expulsão de Manuel
Espino reflete este expurgo silencioso que implica em remover os
quadros teóricos da direita por
América Socialista
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empresários raivosos dispostos a
tudo pelo seu interesse.
De cara com as eleições, espera-se um completo fracasso para
o candidato do PAN, mesmo que
ainda não esteja claro quem será o
porta-estandarte, é possível que Josefina Vázquez Mota seja a eleita.
Isso não representaria uma grande
mudança nos resultados eleitorais.
Eles inclusive, sabem disso e
já estão tratando de utilizar várias
fórmulas que lhes permita estar na
tomada de decisões para o próximo período, em primeira estância colocavam a possibilidade de
fazer uma coalizão com Ebrard,
dado agora que isso é impossível,
impulsionaram a possibilidade de
modificar a constituição para estabelecer a figura do governo de
coalizão que permitiria ter pessoas
deste partido no próximo gabinete.
A esquerda
Dentro das três forças políticas
que dizem ser de esquerda (PRD,
PT e Movimiento Ciudadano) está
havendo em seu interior um processo de acerto de posições em relação
à Lopez Obrador e às eleições de
2012. Tudo isso deveria ter significado um debate profundo e rupturas
com posturas de direita claras que
há na direção do PRD, mas ao contrário, o que temos assistido é uma
série de acordos e compromissos
que por um lado não ajudam a classificar nada nas bases do movimento e em segundo lugar, não resolve
nenhuma das diferenças que se manifestaram durante anos.
Recentemente temos visto
como o PT e o Movimiento Ciudadano se uniram firmemente a
apoiar as candidaturas de AMLO
desde muito antes do início do processo formal de pré-candidatos.
Estas duas forças estão claras não
por suas convicções políticas, mas
porque suas direções estão vendo
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a oportunidade de sua vidas caso a
AMLO ganhe a presidência.
A direção do PT não tem nada
a invejar do PRD, é gente oportunista, sem princípios, que no momento que lhes convier se distanciar porque assim requerem seus
interesses, o farão. Desde que o PT
se ligou a AMLO, cresceu sua intenção de voto e sua militância política, principalmente no DF. Podese dizer que é o principal partido
que capitalizou de forma correta a
influência de Andrés Manuel. Em
outros lugares, onde sua militância
é menor, é um movimento muito
diferente dos demais, utiliza as demandas mais sentidas para fazer-se
de grupos afins e usa-los para conseguir posições políticas.
O PT recebeu dirigentes reconhecidos de Morena que em muitos
casos vem do PRD, mas que decidiram sair do partido para continuar
a batalha fora dele, tal é o caso de
Fernández Noroña, Profirio Muñoz
Ledo ou, ainda que por razões um
pouco diferentes, Rosario Ibarra,
todos parlamentares da bancada petista e reconhecidos dirigentes identificados com o obradorismo.
No interior do partido também
há correntes que estão lutando para
dar um passo adiante no movimento e estão empurrando para integrar-se organicamente ao Morena.
No momento em que a AMLO decidir formar uma organização política sólida, veremos rupturas dentro do PT em linhas de classe e nos
setores mais honestos (não só eles,
alguns oportunistas inteligentes se
ligaram ao Morena para fazer carreira oportunista) se desprenderão
e se integrarão ao movimento da
AMLO.
Nesta mesma situação está
o Movimiento Ciudadano (MC,
antes Convergência). Em sua direção, são abundantes os oportunistas, mas há regiões aonde
este partido capitalizou os erros
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do PRD (exemplo disso é o GAP
que se separou do PRD depois da
restauração interna do partido e se
integrou ao MC) e são uma força
importante e desde a base se está
impulsionando um trabalho decidido sobre o Morena, o caso mais
próximo que temos e mais exemplar é o do Campeche.
A Convergência foi um dos partidos que jogaram um papel para
conter a radicalização da luta contra
a fraude de 2006, Dante Delgado é
um reconhecido político burguês,
mas a incorporação de novos setores em seu interior e no Morena tem
um efeito no mesmo partido. Como
o Morena não é um partido, as estruturas partidárias seguem sendo
um espaço para que as correntes
mantenham quotas de poder ainda
que se vinculem ao obradorismo.
O MC não representa em essência
diferenças fundamentais com os
outros partidos de esquerda, a única
diferença, e por este fato pode ser
que o MC seja a base de registro de
um novo partido, é que é menor que
o mesmo PT, então para a direção é
mais conveniente fundir-se em um
grande movimento nacional e manter regalias pessoais a deixar que se
perca seu projeto.
O que requer um trato especial
é a situação que está se desenvolvendo dentro do PRD. Em mais
de uma ocasião pudemos ver que
estavam à beira de uma ruptura e
se esta não aconteceu foi basicamente por duas considerações: a
primeira é que a política a seguir
da AMLO foi a de contruir o Morena e interveio apenas nos casos em
que lhe pareceu adequado, ainda
que a maioria das vezes sem decidir abertamente ao partido internamente. A segunda é que dentro do
partido houve batalhas e tentou-se
derrubar a direita da direção, mas
nos momentos críticos tanto da direita, os obradoristas, e mesmo o
AMLO, eles retrocederam. O obra-
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dorismo ainda que tenha criticado
fortemente a direita do partido, ao
final manteve uma política conciliadora e sempre acabaram negociando cupularmente.
A outra consideração é que dentro do PRD não há uma direita homogênea e dura sem que haja duas
alas (ainda que com várias matizes
dentro delas). Uma delas, mais
inteligente e negociadora, a qual
manteve uma atitude conciliadora
às custas que a AMLO também dê
passos para trás em seu programa.
Ainda que tenha aproximadamente 10 correntes dentro do PRD
(IU, IDN, IS, UNI, UNYR, DS,
MC, ADN, FNS, DI) e que cada
uma delas se move segundo seus
interesses, ou pior, segundo os interesses de cada um dos grupos que
integram estas correntes, podemos
dividir em quatro grandes blocos
sua orientação política.
O primeiro bloco está relacionado com a AMLO e toda sua
energia está orientando-se basicamente para construir o Morena. Estas correntes se transferirão ao Mo-

rena em momentos decisivos, mas
mesmo elas, poderiam ter resistência com os elementos mais vinculados aos cargos burocráticos e que
podem manter-se no PRD, mas o
grosso dessas correntes farão parte
do novo projeto político, estas são
as menores dentro do partido.
O segundo, são os que vacilam
entre o AMLO e uma política um
pouco mais independente, o caso
mais emblemático e mais claro é
dos Bejaranos (IDN) os quais em
algumas ocasiões se posicionam
com o AMLO mas que quando
seus interesses são mais servidos
em outra parte, não vacilam em
manter distância.
Os outros blocos são claramente
de direita, no entanto não seguem
uma mesma política. No primeiro
caso temos os Chuchos e outras
correntes como o ADN e o Foro
Nuevo Sol. São a direita rígida e
dogmática que se manteve firme
em aliar-se com o PAN, esta corrente pode-se dizer que está mais
ligada ao PAN do que a esquerda,
são os que não perderam nenhuma
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chance de manter uma política anti
AMLO em praticamente tudo.
A outra direita é uma mais inteligente, mas não menos nociva, está
encabeçada por Ebrard. Esta jogou
um papel de conciliação entre a
AMLO e os Chuchos, colocando a
necessidade de uma “unidade” da
esquerda sobre um programa mais
à direita do que coloca a AMLO e
a integração de setores da pequena e média burguesia na campanha
eleitoral e a um possível governo
de esquerda.
Na realidade, essas têm sido as
condições que a direita do partido
tem colocado para manter a “unidade” da AMLO com o PRD. Teríamos que perguntar se esta unidade é benéfica para o movimento ou
não. A resposta é muito clara: claro
que não. Para nós e para o movimento em geral é melhor uma organização ou partido político com
um esclarecimento sobre suas tarefas políticas e uma assimilação de
seu programa, incluindo os 50 pontos que é democrático nacional, e
com uma estrutura como a que se
está propondo dentro do Morena,
uma mistura de forças que mais
que fortalecer, desorienta, desfoca
o programa e confunde a base.
Estão tentando amarrar as mãos
da AMLO para conter e descarrilhar
a organização dos trabalhadores que
está criando em torno dele, e assim
o dirigente do Morena modera seu
discurso e limita seu programa. Por
exemplo, quando a AMLO vai à Espanha diz que não vai renacionalizar empresas como Pemex e outras
importantes, mas que vai simplesmente dar mais abertura para acabar com os monopólios. Anos atrás
a AMLO havia pronunciado que ia
renacionalizar essas empresas que
são fundamentais para capitalizar
os potenciais do país.
Não é estranho que depois desta negociação que se deu internamente e depois que souberam das
América Socialista
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pesquisas com os 500 empresários
mais influentes de nosso país, onde
se dá a notícia de que, se a burguesia tivesse que escolher entre
os candidatos de esquerda, 98%
apoiaria Ebrard, a AMLO tenha
dado um giro de 180 graus em seu
discurso e agido seguindo os empresários historicamente do PAN e
tem se pronunciado por eles.
Temos que ser claros neste
sentido, estes blocos de direita que dirigem o PRD são a ala
direita dentro da esquerda, são o
contrapeso burguês frente às aspirações reformistas de esquerda.
Internamente as eleições demonstraram que a direita vai
exercer a liderança do partido e
não deixará nenhuma possibilidade para que isso lhe seja tirado.
Houve um pequeno incidente que
demonstra o objetivo final das correntes internas do partido: supostamente correntes contrárias em seu
ideal político se unificaram para
lutar contra o inimigo “principal”,
o grupo de Ebrard. Na verdade, o
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que está em jogo são seus cargos
no aparato. A atitude das correntes
é profundamente oportunista, todos se movem sob a lógica de obter
cargos e recursos.
A esquerda dentro do PRD tem
algum futuro? Esta pergunta está
condicionada por muitos aspectos,
a primeira e mais importante é a
atitude que tem a AMLO em relação ao partido. Durante mais de
5 anos não tinha decidido por este
caminho. Ela lançou as bases para
a formação de um novo partido, o
que é certo que se regularize legalmente em novembro do ano que
vem. É mais provável que o Morena se consolide como um novo
partido que dentro do PRD possa
desenvolver uma luta séria e de
princípios para resgatar o PRD.
Sem dúvida há pessoas sãs e
honestas que estão interessadas em
resgatar o partido, mas são contados. Enquanto isso, no Morena,
as camadas de trabalhadores estão
se aglutinando sobre a lógica de
avançar a uma sociedade melhor.
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No próximo período veremos
como as tendências da direita se
desmascaram frente ao movimento de massas. Os marxistas têm
que insistir na necessidade que
a AMLO tem de se separar destas alas e aprofundar a aliança do
Morena com os trabalhadores do
campo e da cidade e não com os
empresários.
Se a AMLO ganhar as eleições,
o PRD terá que respirar fundo para
manter-se e aguentar firme em diferentes cargos do governo, se o
partido perder as eleições, irá agitar as recriminações à esquerda e
reforçará um giro mais claro à direita. Para o Morena, a coisa é diferente porque se ganhar ou perder,
sua vida internamente será reforçada sobre o debate de que caminho
seguir ou em que se falhou. Haverá
companheiros que irão para casa
queimados, mas no geral se sentarão as bases para um avanço qualitativo nas camadas mais avançadas
dos trabalhadores.

Uma questão de vida ou morte:
Socialismo sobre a Terra
Frank Josué Solar Cabrales
comunista cubano

U

m dos elementos centrais
da teoria marxista sobre a
revolução é o necessário
caráter internacional da luta pela
emancipação da classe trabalhadora e pela construção do socialismo.
Devido à crescente globalização
do capitalismo e do imperialismo,
e à interdependência que eles provocam em todos os países, o sistema que se lhes for oposto e lhes
substituir deve ter dimensões pla-

junto às tradições internacionalistas de Outubro, sob a teoria contrarrevolucionária e antimarxista
do “socialismo em um só país”.
Enquanto não triunfar a revolução socialista em escala mundial,
ou, pelo menos, nos países mais
avançados, o semiestado de que
fala Lênin em O Estado e a Revolução, ou seja, a ditadura do proletariado, não desaparecerá. Enquanto
a revolução socialista permanecer

netárias. Isto é o abc do marxismo
desde o Manifesto Comunista que
afirmava que os trabalhadores não
têm pátria e que apelava à união
de todos os proletários do mundo. Também o foi para Lênin, que
considerava mais importante a revolução mundial, começando pela
alemã, que a própria sobrevivência do poder bolchevique. Por essa
razão, fundou a Internacional Comunista, logo sepultada por Stalin

reduzida a um só país, a esse poder
estatal dos trabalhadores somente é
dado sobreviver.
Ademais, esse regime operário,
limitado pelas fronteiras nacionais,
mesmo que seja relativamente
saudável, funcionando na base de
conselhos de trabalhadores, que
goze de uma autêntica democracia
operária, sofrerá permanentemente
o risco de se burocratizar e, com
isso, de ser derrotado. As próprias
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condições de isolamento trazem
consigo o risco de degeneração burocrática.
Não é possível construir o socialismo em um só país e, pelo
menos, em um como Cuba: uma
ilha pequena, sem recursos econômicos nem materiais de importância, açoitada por fenômenos
meteorológicos e cercada por um
entorno capitalista hostil. O destino da revolução cubana se decide,
em última instância, no desenlace
da revolução latino-americana.
É, então, uma questão de primeira ordem, de vida ou morte,
para a Revolução Cubana e seu
projeto socialista, a variável externa, a política internacional que
deve seguir. A única saída para nosso isolamento como sistema sóciopolítico e econômico será a integração latino-americana, mas não
nos serve qualquer tipo de união,
tem que ser um sobre bases socialistas, porque uma com o empresariado latino-americano, com a burguesia latino-americana, por mais
progressista e nacionalista que se
queira pintá-la, com as oligarquias
deste continente, seria um suicídio
para o projeto socialista cubano.
Por isso, nossa política deve estar
encaminhada para alentar o aprofundamento para o socialismo dos
processos revolucionários que se
desatem na América Latina.
Essa seria a verdadeira política internacionalista da Revolução
Cubana, inscrita nas melhores tradições que temos desenvolvido
América Socialista
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durante estes 50 anos. Não deveria
aconselhar moderação ou prudência um processo como o cubano,
que sempre tem sido uma rebelião permanente contra o sentido
comum e tudo o que ele assinala
como possível, normal ou lógico.
E foi por empurrar constantemente as fronteiras do impossível que
pudemos triunfar numa revolução
popular contra um exército regular, pudemos fazer uma revolução
socialista nos narizes do imperialismo norte-americano, pudemos
resistir quando depois da queda do
Muro de Berlim muitos no mundo
não nos davam mais que alguns
meses de vida. Colocado ante o
dilema de escolher entre extremos, sempre preferirei a audácia irresponsável ao reformismo timorato e covarde. Nossa
divisa deve ser a do Che: “Não
há mais mudanças a fazer. Revolução socialista ou caricatura
de revolução”.
Quando falamos da necessidade de avançar ao socialismo
nos processos revolucionários
latino-americanos não o fazemos pelo desejo caprichoso de
ajustar a realidade e a história a
modelos teóricos pré-concebidos, e sim por uma razão muito mais prática: é a única forma
possível de solucionar os enormes
problemas sociais de nosso continente e do mundo em geral. Estamos contra o tempo. O processo de
degradação do sistema capitalista
já levou a colocar em risco a própria existência da espécie humana
e, portanto, há que se acabar com
ele de uma vez por todas. A transformação socialista da sociedade
em nível mundial não somente é
uma necessidade, é também uma
urgência inadiável. A adequada, racional e planificada utilização dos
recursos naturais e materiais com
que conta a humanidade somente
o socialismo pode proporcionar.
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Se deixarmos que este mundo continue com a anarquia e o desastre
caótico do capitalismo, estaremos
fadados ao desaparecimento da espécie. Por isso, alentar e explicar
a necessidade que têm os povos
de avançar para o socialismo não
somente é nosso inevitável dever
como revolucionários, como também um dever básico como seres
humanos que desejam perpetuar a
vida do homem no planeta.
O capitalismo na atualidade
refletiu muito nitidamente, mais
que nunca antes, sua incapacidade
absoluta de satisfazer as necessidades, sequer as mais básicas, da
imensa maioria da humanidade.

A pobreza, a miséria, a fome, a
opressão dos povos em proveito
da riqueza de uns poucos, formam
parte de sua própria essência como
sistema e isso não será mudado
por nenhuma reforma. O capital já
não oferece nenhuma saída e não
devem ser combatidos os sintomas
e efeitos e sim as suas profundas
causas.
O ideal socialista começa a sair
do marasmo e do descrédito em que
o submergiu a crise do mal chamado socialismo real. A popularidade
com que conta hoje Hugo Chávez em todo o continente latinoamericano ao falar de socialismo,
do marxismo e de seus principais
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pensadores, Marx, Lênin, Trotsky,
Gramsci, Mariátegui..., e as vitórias ou avanços eleitorais na Pátria
Grande de muitos dos políticos que
se identificam com Chávez e com a
revolução bolivariana é uma prova
irrefutável da influência crescente
do ideal socialista, de que os povos
começam a ver outra vez no socialismo a alternativa viável para a
solução de suas dificuldades, para
alcançar suas aspirações. É altamente valioso que, depois de uma
década de discurso antineoliberal
por parte da esquerda, Chávez outra vez assinale o verdadeiro inimigo: o capitalismo.
Um desafio subjacente é o difuso e ambíguo que hoje se apresenta o termo de socialismo do
século XXI, ao que constantemente faz referência Chávez.
Neste contexto, é necessário lutar pela clareza de conceitos, de
qual é o socialismo desejável,
qual o socialismo que devemos
aspirar, qual o socialismo de
devemos alcançar, para que não
se caia em caricaturas socialdemocratas, nem no arremedo
trágico que significou o estalinismo. Não nos está permitido
equivocar-nos, voltar a tropeçar na mesma pedra, repetir os
mesmos erros do passado; e, para
isto, é imprescindível aprender da
história, das lições heróicas formosas e, ao mesmo tempo, trágicas,
que nos deixou a história do socialismo no século XX. É necessário
recuperá-la totalmente, estudá-la e
aprender dela.
O ALBA já mostrou que é possível se estabelecer relações de outro tipo, que beneficiem aos povos
e não aos capitalistas. Sua limitação reside no fato de se compor
de países que, a exceção de Cuba,
continuam tendo economias capitalistas. Para que seja um verdadeiro instrumento revolucionário, é
necessário expropriar a oligarquia
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e o imperialismo nos países que o
compõem. Não constituem alternativas nem o MERCOSUR, nem a
CAN, nem nenhum outro mecanismo de integração que implique a
participação hegemônica dos setores capitalistas latino-americanos.
Por uma razão muito simples: não
existe em nenhum país do continente nenhuma burguesia nacional
interessada em desenvolver um capitalismo nacional, interessada no
desenvolvimento de nossos países,
muito menos na unidade continental. Já o dizia o Che nos anos 1960,
que as burguesias latino-americanas somente formavam o furgão
de cauda do imperialismo. A pátria dos capitalistas termina onde
começa seu bolso. Como afirmava
Mariátegui em A Unidade da América Indo-Espanhola, os interesses
burgueses são rivais ou concorrentes, diferentemente dos interesses
das massas. Por isso, explicava
que o que uniria nossos povos não
seriam os brindes pacatos da diplomacia e sim os votos históricos das
multidões.
O ALBA deve se constituir,
num primeiro momento, como
uma Federação Socialista de
Cuba, Venezuela, Bolívia, Nica-

rágua, Equador, ou seja, deve se
basear na expropriação dos grandes latifúndios, dos bancos e das
grandes empresas, para poder planificar democraticamente a economia em benefício das massas
de operários e camponeses. Esse
seria um primeiro passo para se
converter em pólo de atração que
se encaminhe para a constituição
de uma Federação Socialista da
América Latina e do Caribe, que
deve ser o objetivo final. Há 200
anos das primeiras independên-
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cias na América, uma Federação
Socialista contaria com o apoio
entusiasmado dos trabalhadores
nos países capitalistas avançados, que a veriam como parte de
sua própria luta pela transformação socialista da sociedade em
todo o mundo.
Somente, então, será realidade
a proclamação de nossa segunda
independência e haveremos realizado o sonho de mármore de Bolívar, de Martí e da geração libertadora: a unidade da Pátria Grande.
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A renúncia de Fidel, as
reformas de Raul e as
ameaças à Revolução
Wanderci Bueno
Esquerda Marxista

A

imprensa burguesa no
Brasil e no mundo encontrou um prato cheio com
a renúncia de Fidel Castro, em
fevereiro de 2011. Sem qualquer
escrúpulo ou compromisso com a
verdade por parte dos senhores que
escrevem nos meios de comunicação, somos obrigados a presenciar
um festival de ataques não apenas
a Fidel, mas também a Cuba e ao
socialismo.
A mesma imprensa que
tem elogiado a nossa “estabilidade
financeira”, a mesma imprensa que
tem defendido a reforma trabalhista e previdenciária no Brasil, demoniza Cuba e atribui todo o tipo
de problema que ocorre na ilha à
planificação econômica e à expropriação da burguesia, justamente
as marcas deixadas pela Revolução. O jornal Estado de São Paulo,
para ficarmos em apenas um exemplo, afirma que Cuba sob Fidel se
transformou num “fracasso e numa
tragédia”.
Cuba é o “fracasso e
a tragédia”?
Então quem é o
“sucesso”?
Peguemos o caso do Brasil,
para não falar do “sucesso” dos vizinhos mais próximos de Cuba que
se mantiveram sob o capitalismo
como o Haiti, Honduras, etc.
América Socialista

Num país de dimensões continentais como o nosso, industrializado e com bom desenvolvimento
das forças produtivas, inesgotáveis
fontes de recursos naturais e terras
férteis, temos cerca de 20 milhões
de analfabetos (sem contar os semianalfabetos), milhares de crianças que dormem nas ruas, milhões
que tem problemas de saúde em
função da fome e má-alimentação,
um incontável número de brasileiros que anualmente morre nas filas
dos hospitais públicos sem qualquer atendimento, doenças outrora
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erradicadas como a febre amarela
que voltam a nos atormentar...
Bom se isso é o “sucesso”,
melhor então o “fracasso” cubano, onde mesmo com a pobreza
material em um país de fraco
desenvolvimento das forças produtivos, num país isolado economicamente pelo embargo americano, não há crianças de rua, e a
saúde, educação e expectativa de
vida são as melhores de nossa sofrida América Latina.
A hipocrisia da burguesia e
de seus representantes não pode
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esconder o óbvio. Se uma pequena ilha é tão “fracassada” porque
então fazem tanto alarde dela, dedicando páginas e páginas de seus
jornais para tentar convencer-nos
da “tragédia” cubana?
O óbvio é que mesmo Cuba
sendo uma ilha com pouca importância econômica, ela tem uma
importância política gigantesca.
Ainda mais num momento em que
a Revolução Venezuelana está em
curso e em que as massas se mobilizam contra o imperialismo em
outros países latino americanos
como a Bolívia, Equador e Paraguai.
O alarde em torno de Cuba reside no fato de que o Davi cubano
derrotou sua burguesia e o Golias
imperialista americano. É uma derrota engasgada há quase 50 anos...
Cuba e a
Revolução Permanente
A história da Revolução Cubana confirma as ideias da Teoria da
Revolução Permanente formulada
por Trotsky. Na etapa do imperialismo que vivemos desde os princípios do século 20, as burguesias nacionais de países atrasados
de países como Cuba não podem
encampar um papel progressivo
rumo a conquistas democráticas e
sociais tal qual as burguesias dos
países desenvolvidos cumpriram
num determinado momento histórico. As burguesias dos países menos desenvolvidos, dependentes
e submissas ao imperialismo, são
além de tudo covardes e temem
profundamente as massas.
Apenas a Revolução Proletária
pode de fato trazer um verdadeiro
progresso social nesses países, realizando inclusive as tarefas que a burguesia foi incapaz de realizar como
a reforma agrária, generalização da
saúde e educação pública e etc.
Esse é o conteúdo da Revo-

lução Permanente. Não cabe aos
países atrasados esperar que suas
elites desenvolvam seus países.
Elas conscientemente mantêm as
massas num regime de exploração
e pobreza. Exatamente o contrário.
O proletariado deve lutar diretamente pelo poder, apoiado pelo
restante do povo explorado, num
processo permanente rumo ao socialismo, até que este se generalize
mundialmente.
Trotsky partia dessa análise
como pano de fundo contra a absurda posição de Stálin de defesa
do socialismo num país só. Tal
posição justificou durante décadas
a política de alianças com a burguesia nacional nos países atrasados com o intuito de “desenvolver
as forças produtivas” deixando a
questão da luta pela revolução socialista para um futuro indeterminado. Na verdade, tratava-se de
uma traição à revolução por parte
da burocracia stalinista.
Nos anos 50 Cuba vivia sob a
assassina ditadura de Fulgêncio
Batista, apoiado pelos EUA. O
Movimento 26 de julho (M26), de
onde saíram os principais dirigentes da Revolução, foi originalmente composto por antigos militantes
do Partido Ortodoxo, partido burguês nacionalista.
As ações guerrilheiras do M26
em oposição a Batista atraíam as
simpatias das massas que odiavam o ditador. Além disso, o M26
ocupava um espaço vazio deixado
pelo PSP, o partido stalinista, que
tivera muito prestígio em décadas
anteriores. Na medida em que os
stalinistas do PSP apoiaram Batista, perderam quase todo o crédito
junto à classe trabalhadora.
A despeito da força adquirida
pelos guerrilheiros, não se pode
creditar a vitória da Revolução
apenas à coragem e heroísmo dos
militantes do M26. Um profundo
movimento de massas criou o cli-
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ma que possibilitou a vitória do
M-26. As eleições convocadas por
Batista em 1958 foram boicotadas
por 80% dos eleitores. Quando em
1º de janeiro de 1959, Batista era
obrigado a fugir, uma greve geral
sustentava a vitória da Revolução.
E é justamente a profundidade
da Revolução Cubana, diga-se,
o fato de ter sido uma Revolução
encarnada nas massas, que explica seu desenrolar subsequente.
Em abril de 1959, Fidel declarava
num discurso proferido em Nova
Iorque: “Não somos comunistas...
As portas estão abertas para investimentos privados que contribuam
para o desenvolvimento de Cuba...
É absolutamente impossível que
nós possamos progredir se não nos
entendermos com os EUA”.
Entretanto, a dinâmica da Revolução não permitia que ela se
encerrasse apenas na sua etapa democrático-burguesa. Para as massas cubanas, a vitória sobre Batista impulsionou enormemente a
luta pelas suas reivindicações bem
como o aumento da participação
na vida política. A reforma agrária, aceita inicialmente com certos
limites pela burguesia, seria radicalizada, assustando deste modo a
elite cubana.
E é justamente quando terras
americanas ligadas à produção de
açúcar são expropriadas que o choque com os EUA se torna inevitável. Em 1960, o governo americano suspende a compra do açúcar
cubano. O governo revolucionário
responde nacionalizando toda a
grande propriedade americana na
ilha. É o início das hostilidades
que levaria à frustrada tentativa
do “democrata” Kennedy de invadir Cuba em 1961, no episódio da
Baía dos Porcos.
A vitória do povo armado contra
o imperialismo americano resulta
em ainda maior aprofundamento
da revolução. Os grandes meios
América Socialista
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de produção são totalmente nacionalizados. A maior parte da antiga
burguesia foge. A economia começa a ser planificada, o que permitiu
as já citadas conquistas sociais de
Cuba.
Nesse ponto é útil uma comparação de Cuba com os países
do Leste Europeu no Pós-Guerra.
Em ambos os casos a burguesia
foi expropriada e foram constituídos Estados Operários. Todavia,

dirigiam os governos do Leste Europeu eram profundamente hostilizados pelo povo. Ceaucescu, por
exemplo, o corrupto líder stalinista
romeno, seria morto em 1989 com
apoio da maioria da população.
Por outro lado, mesmo se o
processo cubano teve suas particularidades, é preciso dizer que Cuba
também sofreu as contradições de
sua aproximação com a burocracia do Kremlin. Se de um lado, foi

no Leste Europeu, o fator decisivo
para tanto foi o avanço do Exército
Vermelho, enquanto que em Cuba
houve uma profunda Revolução
que chacoalhou as bases sociais.
Isso criou uma dinâmica diferente
para a sociedade cubana, e também
uma diferente relação entre os dirigentes e o povo. Não custa lembrar
que os burocratas stalinistas que

muito proveitoso para Cuba contar
com a ajuda técnica e financeira da
URSS e do Leste Europeu, por outro lado não foi nada proveitosa a
aproximação política com a burocracia do Kremlin.
O Partido Comunista Cubano
foi fundado a partir da fusão do
M26 com antigo partido stalinista PSP, que só deixara de apoiar
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Batista às vésperas da Revolução.
Vários stalinistas foram então promovidos a dirigentes de Estado. E,
sobretudo, a perspectiva do Kremlin como salientara Trotsky no
livro “Revolução Traída”, estava
a anos-luz da vitória da Revolução
em escala mundial. Pelo contrário,
como Trotsky previra já nos anos
30, a burocracia soviética era uma
casta com interesses materiais próprios que jogaria um papel contrarrevolucionário em todo o mundo e prepararia a restauração do
capitalismo na URSS.
Como sabemos, a previsão
de Trotsky estava certa, pois no
início dos anos 90 os burocratas
do Kremlin foram os agentes
da privatização e do desmoronamento do Estado soviético.
Cuba sentiu então pesadamente o fim da ajuda econômica da
URSS. Mesmo que em Cuba
a propriedade privada não foi
restaurada, foi justamente nos
anos 90 que o Estado cubano
promoveria algumas aberturas
ao mercado no turismo, na produção de tabaco, minérios e outros setores.
Um dos principais motivos
que levaria ainda nos anos 60
Che Guevara a abandonar o governo cubano e ir lutar em outros países, foi a sua percepção
de que a política que a burocracia do Kremlin queria impor a
Cuba era todo o contrário dos
interesses do socialismo internacional. Che desenvolveria
críticas à burocratização imposta pelos stalinistas bem como
tomaria consciência dos problemas
oriundos do isolamento da Revolução. Consta que no fim de sua vida,
Che tomou contato com alguns dos
escritos de Trotsky.
Che Guevara foi um grande revolucionário e podemos dizer que
na sua tomada de consciência contra o stalinismo se aproximava das
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teses da Revolução Permanente.
Dizemos isso, sem deixar ao mesmo tempo de afirmar nossa posição
contrária ao guerrilheirismo inspirado por Che. O heroísmo de muitos jovens que morreram na América Latina inspirados por Guevara
não pode ocultar que o fato de que
a guerrilha foi uma política errada,
na medida em que buscava fazer a
Revolução via ações de uma vanguarda apartada do real movimento e consciência das massas.
As ameaças à revolução
A Revolução Cubana precisa
ser destruída pelo imperialismo.
Seu exemplo insuflou e continua
insuflando a esperança socialista
de milhões e milhões ao redor do
mundo.
E a Revolução foi e é tão forte
que a renúncia de Fidel invadiu os
debates das eleições presidenciais
nos EUA.
O republicano e ultrarreacionário McCain fez questão de frisar
que deseja a morte de Fidel e que
ele deveria “se unir a Marx”.

Mas os democratas teriam algo
melhor a oferecer? Obama declarou que a renúncia de Fidel foi o
fim de um “período sombrio na
história de Cuba”. Disse ainda que
defende em princípio a manutenção do embargo econômico, até
que a “liberdade” seja restaurada
na ilha.
Mas a “liberdade” que eles pregam é a liberdade do mercado, do
capitalismo, logo desejam acabar
com a Revolução Cubana.
A diferença entre republicanos
e democratas é meramente tática.
Ambos querem que Cuba volte a
ser um quintal americano. A diferença é que os democratas, assim
como a burguesia europeia, conscientes de que é muito difícil derrubar a Revolução à força, buscam
fazê-lo através de um processo
mais longo de introdução de “reformas” que visem reconstituir a
propriedade privada na ilha.
Tal como os democratas, a
União Europeia (UE) também
busca se apresentar como mais
“tolerante” em relação aos republicanos dos EUA. Agora em junho,
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a partir de pressões lideradas pelo
governo espanhol, a UE suspendeu
as sanções diplomáticas que havia
imposto em 2003 quando da prisão
de 75 opositores cubanos apoiados
pelo governo dos EUA.
Não vamos aqui entrar no mérito da hipocrisia da EU. Se fossem coerentes, deveriam também
ter imposto sanções aos EUA que
mantém a terrível base de prisioneiros políticos em Guantánamo...
Isso sem contar os próprios presos políticos mantidos em países
europeus, como os do movimento
basco na própria Espanha...O mais
importante é entender o que motivou este recente ato “benevolente”
dos governos europeus?
Ao contrário dos EUA, a burguesia européia tem investimentos
econômicos em Cuba. Em especial
a Espanha, maior investidora na
ilha hoje. Antevendo a possibilidade de uma abertura econômica
favorável ao capital pelo governo
cubano, eles buscam normalizar as
relações com o país.
Desta forma, a estratégia dos
democratas e da UE é talvez ain-
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da mais perigosa para Revolução
do que a estúpida hostilidade dos
republicanos.
Tal estratégia é reforçada pela
imprensa burguesa internacional
que tem proposto a adoção do “modelo chinês” por parte de Cuba.
O que seria
o tal “modelo chinês”?
Trata-se do processo de reintrodução do capitalismo na China,
que vem ocorrendo nos últimos
anos, sob a mão de ferro da burocracia chinesa que proíbe sindicatos e impõe à classe operária uma
brutal exploração. Vale lembrar
que foi justamente após o Massacre da Praça da Paz Celestial em
1989, que o PC Chinês se viu livre
para acelerar tais “reformas”.
Ademais, temos de levar em
consideração que a China é um
país gigantesco, com indústrias e
recursos naturais abundantes. Isso,
aliado à ultraexploração dos trabalhadores, é o que explica o elevado
crescimento do PIB chinês. Crescimento que, diga-se de passagem,
tem permitido o enriquecimento
de um punhado de bilionários em
aliança com a burocracia, enquanto que a maioria do povo permanece recebendo salários de fome.
Desta forma, a aplicação do
modelo chinês em Cuba não apenas seria acelerar uma restauração
capitalista. Seria uma restauração
que jogaria Cuba décadas atrás na
história, que faria o país voltar a
ser como seus vizinhos na América
Central: países marcados pela desigualdade e dominados por uma
elite subserviente ao imperialismo
americano.
E as ameaças à Revolução vêm
tanto de fora como de dentro de
Cuba. É inegável que hoje existem
setores na ilha que defendem o fortalecimento da economia de mercado e a restauração capitalista. O
América Socialista

próprio Fidel alertou para isso em
discursos recentes. E esses setores
integram inclusive parte da burocracia estatal.
O fato é que hoje existem duas
Cubas. Existe a Cuba daqueles
poucos que obtém os pesos conversíveis em dólares, obtidos justamente com o turismo e em atividades em que o capital externo
tem penetração. Por outro lado, a
maioria dos cubanos vive com o
peso comum, não conversível em
dólares, cujo valor de compra é 24
vezes menor.
Esta situação caso prossiga só
pode levar à corrupção da sociedade, na medida em que se desenvolve uma camada privilegiada, com
aspirações burguesas, que passa a
defender seus interesses pessoais
em detrimento dos ideais coletivos
da Revolução.
As recentes
“reformas” de Raúl
O novo chefe do governo, Raul
Castro, logo que assumiu, declarou
que pretende “rever o tamanho do
Estado Cubano”. Na época, Raul
não deixou claro em suas declarações o que queria dizer com isso.
Se “rever o tamanho do Estado”, significasse tirar poder da
burocracia e passar cada vez mais
o poder decisório ao povo, aí sim
poderíamos ver algo de positivo.
No entanto, as medidas recentes
anunciadas por Raúl, deixam claro
que “rever o tamanho do Estado”
significa aumentar a participação
de empreendimentos econômicos
privados em detrimento do Estado.
Acreditamos ser esse um caminho perigoso para a Revolução. É
certo que a história mostra que em
determinados momentos é necessário se “dar um passo atrás, para
depois dar dois passos à frente”
como foi o caso da Nova Política
Econômica (NEP), nos anos 20, na
URSS.
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A NEP, defendida por Lênin e
Trotsky, foi um período de abertura
ao capital em certos setores, principalmente na agricultura, dadas as
terríveis condições herdadas pela
URSS depois da guerra civil em
que os camponeses não estavam
convencidos da necessidade da coletivização das terras. Mas a NEP
foi algo provisório, um fenômeno
logo após a Revolução Russa, que
permitiu uma relativa acumulação
de riqueza, que logo depois deu lugar à plena planificação da economia e controle do Estado Operário
sobre a produção.
No caso de Cuba uma maior
abertura ao mercado hoje só tenderia
a acirrar as tendências pró-burguesas
que mencionamos. Ainda mais com
as pressões de fora e de dentro de
Cuba no sentido de solapar a Revolução. Seria “um passo atrás, mas
sem dois passos à frente”...
As reformas de Raul
Boa parte da imprensa burguesa
tem elogiado as recentes reformas
anunciadas pelo governo cubano,
ou pelo menos salientam que Raúl
e o governo estão se transformando em “comunistas realistas”.
Dizem ainda que medidas
como a recente liberalização da
venda de computadores e telefones
celulares, além da permissão aos
cubanos de frequentarem hotéis
estrangeiros, mostram o início de
uma “democratização” na ilha...
Entretanto, mais uma vez, nos
deparamos com mais uma ideia
falsa por parte da imprensa. Ora,
ninguém pode ser em tese a favor
de proibir que os cubanos tenham
acesso aos hotéis, por exemplo.
Todavia, tais medidas na prática
só farão acentuar as diferenças entre as “duas Cubas”, ou seja, entre
aqueles que têm acesso aos pesos
conversíveis em dólar e os que têm
acesso apenas aos pesos comuns.

A renúncia de Fidel, as reformas de Raul e as ameaças à Revolução
Pois, se o salário médio dos que
não tem acesso à moeda conversível não chega a 20 dólares, como
esperar que essas pessoas passem
agora a frequentar hotéis cuja diária média é de 200 dólares???
Mas o problema maior não reside em se comprar computadores
ou frequentar hotéis. Toda a lógica
das medidas anunciadas pelo governo, na aparência, soa como “democrática”, mas na prática acentua
o fosso entre as “duas Cubas” e pavimenta o asfalto para a estrada da
restauração capitalista.
Primeiramente, foram anunciadas as mudanças no setor imobiliário. É fato que Cuba adquiriu um
grande déficit habitacional de 600
mil habitações, um número gigante para um país de 11 milhões de
habitantes.
A proposta do governo é liberalizar os aluguéis de imóveis por
parte dos moradores e futuramente
permitir, inclusive, as vendas das
casas e apartamentos. Ao mesmo
tempo, será legalizada a transferência de imóveis dos moradores
aos seus familiares.
Depois da Revolução, o Estado
assumiu o controle do setor imobiliário, expropriou imóveis ociosos
da burguesia e construiu imóveis de
modo a garantir o direito à moradia
ao povo mediante baixíssimos aluguéis. Agora, através da “liberalização” se permitirá na prática a privatização da moradia e se restaurará
por tabela o direito à herança.
Quem pode afirmar com honestidade que isso resolverá o
problema habitacional de Cuba?
Quem pode negar que com a medida não favorecerá apenas aqueles cubanos dos “pesos conversíveis” que poderão especular e
se enriquecer em função de suas
melhores condições financeiras?
Da mesma forma, na agricultura, principal setor econômico de
Cuba, se pretende também promo-

ver uma “liberalização”. A ideia
central é fornecer terras ociosas ou
improdutivas para agricultores privados, que passarão a ter estímulos em termos de mercado, preços
mais atraentes e lucro para produzirem. As cooperativas de camponeses consideradas “ineficientes”
serão fechadas e as terras passarão
para agricultores privados tidos
como mais produtivos, ou mesmo
para capitalistas estrangeiros como
afirmou à agência AFP a ministra
cubana Marta Lomas. Afirma ainda o governo, que tais medidas serão acompanhadas de uma descentralização do processo decisório,
onde as regiões terão autonomia
em relação aos órgãos federais.
Assim, camponeses “improdutivos” das cooperativas serão
penalizados em prol de agricultores privados e de investimentos
estrangeiros. Com isso, põe-se em
cheque a enorme conquista que
foi a reforma agrária e a nacionalização da terra, que como vimos
acima, foi o motor principal do
processo que levou à expropriação da burguesia e do imperialismo em Cuba.
Alguém poderia sustentar, por
exemplo, que o que Cuba faz na
agricultura é semelhante à NEP
na antiga União Soviética. Mas tal
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comparação não se sustenta! Na
Rússia, mesmo que também tenha
ocorrido uma certa liberalização e
privatização no campo, a NEP era
apenas parte de um processo geral
onde a coletivização do campo e
a industrialização sob contole do
Estado Soviético eram os objetivos
finais. Além disso, Lênin e Trotsky,
sempre insistiram nos perigos da
NEP, e advogavam o seu caráter
obrigatoriamente transitório. No
caso de Cuba, inicia-se uma reforma que não se anuncia transitória
e muito menos com o objetivo de
ensejar um maior e melhor controle estatal sobre a economia. Pelo
contrário, a “NEP” cubana reflete
claramente as pressões daqueles
que dentro e fora de Cuba querem
a restauração capitalista.
Como se não bastasse tudo
isso, a última das reformas pretende abolir a isonomia salarial de
Cuba, ou seja, a pequena diferença
entre os salários, rumo a uma diferenciação de salários em que os
empregos mais “produtivos” serão
melhor remunerados.
Tal lógica de se remunerar em
função da produtividade é uma dos
pensamentos-chave do pensamento
econômico burguês. Para os economistas da burguesia, os trabalhadores devem ser remunerados segundo sua contribuição à produção.
Mas aqui cabe uma pergunta. Como aplicar esta lógica em
um país onde o grosso da economia está nas mãos do Estado e em
que há a planificação econômica?
Quais os critérios que pretende
usar o governo cubano?
Por exemplo, do ponto de vista da renda gerada um empregado
em um hotel ou então que participa
num empreendimento do capital
estrangeiro tende a ser muito mais
“produtivo” que um gari... Mas, do
ponto de vista social, este raciocínio evidentemente não é válido.
Desta forma, as mudanças proAmérica Socialista
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postas nos salários, assim como nos
imóveis e na agricultura tendem a
acentuar as desigualdades, as diferenças entre as “duas Cubas” o que
é muito perigoso...
É inegável que o conteúdo de
tais reformas vai no sentido de
aproximar Cuba ao famigerado
“modelo chinês”, claramente em
contradição com as conquistas da
Revolução! E é sintomático neste
sentido que recentemente líderes
do governo chinês tenham visitado
Cuba e conversado com Raúl e a
cúpula do governo cubano.
Como defender
a revolução?
Como marxistas, acreditamos
que é necessário o mais incondicional apoio à Revolução e o mais
impetuoso combate às tentativas
de restauração capitalista propostas pelo imperialismo, tentativas
estas que também têm eco numa
minoria em Cuba.
É certo que o avanço da Revolução na América Latina é decisivo
para a defesa de Cuba e sua Revolução. Em especial a Revolução
Venezuelana, caso tenha um desenlace positivo, trará energias políticas e econômicas espetaculares
para Cuba. É por isso que a campanha “Tirem as Mãos da Venezuela” evidentemente deve abordar a
defesa da Revolução Cubana no
próximo período.
É evidente que a situação não é
fácil, nem simples. Cuba importa
anualmente alimentos no valor de
dois bilhões de dólares e a recente
subida dos preços dos alimentos tendem a piorar ainda mais as coisas!
Para nós não seria muito dizer
que o governo do PT (partido que
historicamente sempre foi solidário à Revolução Cubana) e de Lula
tem o dever de auxiliar Cuba neste
quesito. Lula, que tanto se orgulha
do fato de nossa agricultura ser a
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“mais produtiva do mundo”, poderia estimular a venda subsidiada de
alimentos para a ilha. Poderia ainda tirar do papel a reforma agrária
que estimularia a produção barata
de alimentos, garantiria emprego e
renda no Brasil e ao mesmo tempo
ajudaria através de convênios os
nossos irmãos cubanos que passam
por dificuldades.
Por fim, dizemos que o povo
cubano que foi o protagonista da
Revolução é também quem tem as
maiores condições de defendê-la
hoje. Sim, pois é no povo que reside a principal força pró Revolução! O que significa o Primeiro de
Maio em Havana, onde milhões
de pessoas participam? São jovens, velhos, homens e mulheres
que mesmo com todas as dificuldades estão pelo socialismo! Não
é à toa que o lançamento do livro
de Trotsky “Revolução Traída”
pela Fundação Frederico Engels
atraiu grande interesse por parte
de muitos cubanos (ver link http://
www.marxist.com/america-latina/
lanzamiento-la-revolucion-traicionada-cuba.htm).
Para o bem da Revolução é
preciso que se amplie o espaço
ao povo, para que ele tome ainda
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mais as rédeas da economia e da
política, e possa assim combater
os desvios burocráticos, a nova
classe de privilegiados e os ataques do imperialismo.
É necessário sim que o povo
assuma de fato as decisões sobre
agricultura, moradia e salários.
Mas as medidas anunciadas pelo
governo vão no sentido oposto, pois além de serem impostas
burocraticamente de cima para
baixo, tendem a ampliar o espaço do mercado e do capital, estimulando os setores que querem o
capitalismo. Essa é a verdadeira
liberdade de que Cuba necessita,
e não a “liberdade” de mercado
defendida pelos Obama, McCain,
União Européia e imprensa burguesa.
Um dos maiores orgulhos
e prova da força da Revolução
Cubana está estampada numa
frase escrita no Aeroporto de Havana: “Há no mundo cerca de 2
milhões de crianças sem lar. Nenhuma delas é cubana”. A defesa
da Revolução Cubana é uma premissa decisiva para que um dia
possamos dizer, numa sociedade
socialista, que nenhuma criança
dorme na rua em todo o mundo!

Lula e o PAC: trabalhando
duro para os capitalistas
Esquerda Marxista
Brasil

Reproduzimos aqui um artigo publicado, em 2008, pela Esquerda
Marxista, sobre o significado da política econômica do governo Lula.
Ele mantém toda atualidade, não só por se referir a fatos irrefutáveis,
como por ser com base neles que Dilma governa, se assim podemos
dizer, torcendo o volante ainda mais para a direita. Um artigo para quem
quer ver a verdade e não ser enganado com falsa publicidade reformista.

A

situação econômica de
conjunto permite a Lula
um fôlego extra já que antes tudo o que se arrecadava ia para
a Dívida Pública. O extraordinário
arrocho conhecido como Superávit
Primário, que Lula e Pallocci fizeram maior do que o pedido pelo
FMI resultou numa aceleração do
pagamento da Dívida Externa do
país. Nos quatros anos do governo
Lula, o endividamento do país caiu
de US$ 210,711 bilhões do final de
2002 para US$ 168,867 bilhões,
uma queda de 19,9%.
Mas, não foi só isso que diminuiu a Dívida Externa. Frente a conhecida e previsível queda do valor

do dólar o governo, como verdadeiro capacho do sistema financeiro internacional, “nacionalizou” a
Dívida trocando-a por papéis “internos” que pagam os juros mais
altos do mundo. Ou seja, como o
valor da Dívida ia cair com o dólar
baixando, o governo garantiu um
aumento da Dívida transformandoa em Reais e pagando juros muito
acima da inflação. Isto permitiu a
transformação da impagável Dívida Externa numa ainda mais monstruosa e impagável Dívida Interna,
que hoje já ultrapassa R$1,5 trilhão
de reais.
E este movimento de salvação
do “livre mercado” com o dinheiro
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público continua, como conta com
satisfação, em 24/09/07, o jornal
Valor: “Depois de ficar de fora do
mercado durante a turbulência gerada pela crise no crédito imobiliário americano, o Banco Central
(BC) volta a realizar amanhã leilão
de 46,6 mil contratos de swap cambial com posição ativa em variação
do câmbio e passiva em taxas de
juros. O anúncio foi feito há pouco,
após pesquisa sobre a demanda por
esses papéis com dealers no mercado. A operação ocorre das 12 horas às 13 horas e o resultado será
conhecido a partir das 14h30”. Um
verdadeiro escândalo!
O swap é um acordo para troca
de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a
autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa
de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar.
Explicando: Como os “dealers” (negociantes) desejavam cair
fora de papéis em dólar por causa
da queda de valor desta moeda, o
gentil BC brasileiro troca os títulos
em dólar dos ansiosos negociantes
por papéis do Tesouro brasileiro
que pagam os juros mais altos do
mundo. Ou seja, o BC vai pagar
juros altíssimos para os especulaAmérica Socialista
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dores e o prejuízo da queda do
dólar fica com o BC. E o BC já
havia feito isso antes, em junho,
salvando a módica quantia de
US$ 1,5 bilhão dos angustiados
“dealers”. Não é uma emocionante preocupação social deste
governo?
Um importante mecanismo de estabilidade
Atualmente, portanto, o aumento da arrecadação – apesar da
queda da CPMF que garantia 40
bilhões anuais, já que o aumento
de arrecadação sem a CPMF foi
de quase 64 bilhões de dólares garante o pagamento das Dívidas
e sobra dinheiro para financiar as
obras de infraestrutura que depois
serão privatizadas. E ainda permite
ampliar as Bolsas-Família para atingir 36 milhões de pessoas distribuindo um dólar por dia.
Mas, o governo não conta só
com isso. Afinal, o tom da luta
de classes é dado principalmente
pelas categorias organizadas. Por
isso, é preciso também levar em
conta que existe uma enorme máquina dedicada a corromper dirigentes operários através de medidas diretas do aparelho de Estado.
Esta burocracia sindical “lulista”
é que provoca a atual situação do
movimento operário e suas dificuldades para se mobilizar. A política
de colaboração de classes do Lulismo (que não é mais do que adesão ideológica ao capitalismo) se
expressa no apoio ao governo de
coalizão e na integração da CUT
aos Fóruns e Conselhos Tripartites.
Através do aparato de Estado se
distribuem fartos orçamentos para
ONGs e para as cúpulas do movimento operário, e sindical em particular, através de “programas” e
milionários “jetons” em diretorias
de estatais. É isto que permite enAmérica Socialista

tender a defesa cínica dos “avanços do governo Lula” pelos que se
beneficiam diretamente. A lista é
imensa dos meios utilizados. Vai
de jetons a salários e doações, diretorias de estatais, contratações,
assessorias e consultorias diversas,
empregos em agencias reguladoras, contratos comerciais com empresas feitas de encomenda e outros meios, lícitos ou ilícitos, todos
condenáveis política e moralmente
pelos socialistas. Isto não quer dizer que não existam muitos militantes honestos que repitam estas
tolices sobre avanços acreditando
em seus dirigentes e se deixando
levar pela máquina de propaganda.
Por isso, é preciso antes de tudo
explicar pacientemente para estes
ativistas e para os trabalhadores o
que se passa realmente na morada
oculta da economia.
Uma fúria privatizadora
toma conta do
Governo de Coalizão.
O governo Lula de coalizão começa 2007 anunciando o Governo
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de Coalizão com PMDB, PP, PTB,
etc., e o PAC. E nos dias seguintes
do III Congresso do PT uma avalanche de privatizações e de Reformas foi enviada ao Congresso Nacional pelo governo e seus íntimos
aliados.
O PAC foi apresentado como
um plano de desenvolvimento
nacional. De fato é um plano de
desmonte de conquistas sociais,
de entrega e privatização do patrimônio público, de transformação do Brasil numa plataforma de exportação agro-mineral,
aprofundando a dependência e o
controle do imperialismo sobre a
nação oprimida, seus recursos e
seu povo trabalhador. O que prevê o PAC:
Investimento público
1 - Elevação do PPI (Programa
Piloto de Investimentos) de 0,2%
do PIB (R$ 4,9 bilhões) para 0,5%
(cerca de R 11 bilhões neste ano).
No PPI entram os projetos em que
o governo investe, prepara o terreno e depois entregará à iniciativa
privada através de licitação. Exemplo: usinas hidrelétricas, estradas,
portos, etc.
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Ajuste fiscal
1 – Engessamento do reajuste
do salário mínimo até 2023. A partir de 2008, o aumento levará em
conta a inflação mais o PIB de dois
anos antes.
2 - Teto para o aumento do salário dos servidores públicos. O
limite será a variação da inflação
mais um teto de 1,5% de aumento
real. Isto na prática significa congelamento salarial.
3 – Medidas de preparação da
privatização do INSS chamadas de
“Medidas de gestão na Previdência
Social”, apresentada com o objetivo de “reduzir o déficit”, inexistente, assim como reduzir e limitar o
valor do auxílio-doença.
4 – Privatização da Previdência
dos Servidores Públicos através
da “Regulamentação do regime de
previdência complementar dos servidores públicos”. São os dois PLs
enviados em 9 e 16 de setembro
pelo governo ao Congresso.
5 – Preparação da privatização
do INSS através da “Criação de
um Fórum Nacional da Previdência Social para debater o regime
previdenciário com trabalhadores,
governo e beneficiários”.
Isenções de impostos para
empresários
1 – Alíquotas zero para diversas contribuições sociais e mesmo
isenção de impostos para os empresários nas áreas de informática,
componentes eletrônicos, eletroeletrônicos e telecomunicações.
Estas três medidas na área
de informática, eletrônica e telecomunicações visam ampliar
a base para a instalação no país
da economia de plataforma subcontinental integrada pelo PAC,
que prevê a construção de infraestruturas bancadas pelo dinheiro
público para um funcionamento
mais integrado e “competitivo”
das novas instalações das multinacionais que se apropriam da

nova plataforma de exportação
agro-mineral.
Construção civil
1 – “Ampliação, com os recursos do FGTS, do programa
de compra da casa própria pela
população de baixa renda”. Aqui
não se trata de um programa governamental de construção de
casas para a população de “baixa
renda”, mas de medida de ampliação do crédito imobiliário para
ampliar os negócios das incorporadoras e construtoras. Como
esta medida não é decorrente de
ampliação da renda e nem de uma
expansão significativa do nível
de emprego significa que é uma
medida muito semelhante as que
acabaram por gerar, no médio
prazo, a crise da “Bolha imobiliária” dos EUA.
2 – “Suspensão da exigibilidade
de PIS e Cofins na compra de insumos e serviços vinculados a novos
projetos de infraestrutura de longo
prazo nos setores de transportes,
portos, energia e saneamento básicos”. Esta medida é para baratear
os investimentos da Plataforma e
o estabelecimento de uma gama de
empresas diretamente ligadas a ela
nestas regiões
3 - Isenção de tributos em
fundos de investimento em infraestrutura. Os rendimentos desses
fundos serão isentos do IR na fonte e da declaração da pessoa física
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após transcorridos cinco anos da
data de aquisição da cota.
4 – Apropriação do dinheiro
dos trabalhadores para a criação de
“fundo em infraestrutura que contará com R$ 5 bilhões do FGTS.
O limite poderá ser elevado para
até 80% do patrimônio líquido do
fundo, de cerca de R$ 20 bilhões.
Além disso, os trabalhadores poderão aplicar até 10% do saldo
de suas contas nesse fundo”. Esse
Fundo tem como objetivo financiar
as privatizações, as PPPs e ainda
tentar atrair os trabalhadores para o
mercado especulativo “engatandoos” ao funcionamento do capitalismo e da especulação.
5 - Na área de obras públicas,
o governo federal decidiu “priorizar até 2010 os investimentos
em logística (rodovias, ferrovias,
portos), energia e saneamento”. O
governo quer “resolver os possíveis ‘gargalos’ para o crescimento
e a competitividade”. O governo
anunciou que serão, junto com estatais e iniciativa privada, R$ 503,9
bilhões até 2010.
Este é o coração do PAC com
suas PPPs, as modernizações privatizadoras, o dinheiro público
para garantir a “competitividade
internacional” (leia-se baixa de
custos de produção em relação
a outros mercados) a garantia de
energia e de saneamento para as
multinacionais se instalarem.
6 - Projeto de lei para regulamentar o artigo 23 da Constituição.
O objetivo é deixar liberar a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de uma determinada
obra para governos estaduais e
municípios. Ou seja, abrir a porteira para os coronéis e corruptos governadores e prefeitos organizarem
a farra das multinacionais e outras
empresas amigas.
Arrecadação
1 - Aprimoramento das ações
da Receita no combate à fraude
América Socialista
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e arrecadação, com a implementação do sistema público de escrituração digital e da nota fiscal
eletrônica. Nenhuma grande empresa sobrevive se usar a sonegação de impostos como método,
pois seus acionistas perderiam
completamente o controle para os
gerentes, supervisores, compradores e vendedores, etc. Quem se
utiliza da sonegação são as empresas micro, pequenas e médias,
onde o olho e a mão dos proprietários é que guiam as ações da
empresa. As grandes vivem da
legislação aprovada (exemplo, a
Lei Kandir para os exportadores,
etc.) e de grandes negociatas que
dificilmente caem nas malhas da
Receita. O objetivo da Receita
Federal é impedir uma “concorrência desleal” das pequenas com
as grandes através da sonegação
dos impostos, ou seja, “normalizar” o mercado.
Capital de Giro com o chapéu
alheio
1 - Aumento do prazo de recolhimento das contribuições para
a Previdência, do dia 2 para o dia
10, e do PIS e Cofins, do dia 15
para o dia 20. O objetivo cínico é
com o dinheiro retido dos trabalhaAmérica Socialista

dores “aumentar o fluxo de caixa
das empresas”. Este “capital de
giro” concedido com o dinheiro
dos trabalhadores e dos impostos
vai aumentar o espaço para fraudes e apropriação indébita, que já
são monstruosas no Brasil. E são
grandes exatamente porque o governo não amplia a fiscalização,
não cobra as dívidas e nem pune a
apropriação indébita realizada pelos empresários.
Outras medidas previstas
ou já adotadas:
1 - Redução da TJLP, hoje em
6,5%
2. Redução dos spreads do
BNDES para infraestrutura e
desenvolvimento urbano
3. Marco legal para as agências reguladoras
4. Lei do Gás
5. Reestruturação do sistema
de defesa da concorrência
6. Aprovação do marco regulatório do saneamento
7. Abertura do mercado de
resseguros
8. Recriação da Sudam e Sudene
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9. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas
10. Reajuste da tabela do IR
em 4,5% até 2010
11. Reforma Tributária
12. Aprimorar o sistema de
compras públicas
13. Extinção das empresas
estatais Rede Ferroviária Nacional e Frenave
Estas são as medidas previstas
pelo PAC. Este é um plano para
transformação do Brasil em uma gigantesca plataforma de exportação
agro-mineral inteiramente controlada pelo capital internacional.
Apresentar este plano como
“desenvolvimentista” ou de “aceleração de crescimento” é uma
fraude total. O governo de coalizão
de Lula com os capitalistas é mesmo incapaz de apresentar e realizar
um plano do tipo Getúlio Vargas,
nem mesmo de tentar desenvolver
um capitalismo nacional de acordo
com suas próprias disparatadas teorias reformistas. O PAC é o plano
mais entreguista já proposto por
um governo brasileiro em toda a
história da república. Ele prepara
uma catástrofe econômica tentando fazer regredir o país para as
condições de colônia exportadora
de matérias primas e monoculturas. Jamais um país se desenvolveu
desta maneira.
A ilusão criada pela enxurrada
de dinheiro investido nesta maracutaia será desfeita pela explosão
da crise de superprodução que se
aproxima, vindo dos EUA e da
China. Hoje, no mundo a burguesia está em pânico e o capital financeiro se debate em sua própria
teia. Eles não sabem mais o que
fazer. E o Brasil vai sentir fundo
a dor do golpe desferido pela mão
peluda do imperialismo quando se
descobrir que não há “capitalismo
em um só país” e que era mentira
a tal “blindagem”e “aceleração de
crescimento”.

Sobre a origem,
desenvolvimento e o que é o PT
Serge Goulart
Esquerda Marxista

o controle absoluto dos
Partidos Comunistas e
Partidos Socialistas sobre o movimento operário ou de
massas em geral não sobrou muito
hoje em dia. Os dirigentes desses
partidos se passaram com armas
e bagagens para o capital abandonando a pretensão de alcançar o
socialismo. Isto não quer dizer que

internacional de se reorganizar sobre um novo eixo, um eixo de independência de classe.
Este esforço que aparece de
forma desigual, mas combinada
em diferentes países é acompanhado por um esforço inverso
feito pelo capitalismo e pelos
partidos degenerados para impedir a constituição de verdadeiros
partidos operários independentes
que possam se desenvolver como
partidos revolucionários. Valem
todos os métodos, seja pressão,

eventualmente as massas ainda não
tentem utiliza-los para enfrentar a
burguesia. Mas, é só a compreensão deste desenvolvimento nas
últimas décadas que permite entender o surgimento de novas organizações e sua trajetória, ou seja, a
tentativa do proletariado em nível

corrupção, envolvimento e colaboração de classes, tripartismo ou
repressão aberta ou criminalização dos militantes e dirigentes dos
movimentos sociais.
Como consequência da onda
revolucionária dos anos 70 e 80,
a crise das direções dos partidos

O reordenamento do
proletariado sobre
um novo eixo
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comunistas e socialistas permitiu
em alguns países o surgimento
de organizações que buscavam
combater e se desenvolver junto
à classe trabalhadora. De forma
confusa e convulsiva este é o
processo que vemos desde a fundação do PT até o surgimento do
PSUV, na Venezuela.
Em países onde esse problema
já havia sido resolvido pela história, como na Itália, que teve o
mais poderoso partido comunista de massas do Ocidente, o PCI,
esta questão (a necessidade da
existência de um partido operário
independente) volta a se colocar,
hoje, de outra forma frente às metamorfoses vividas pelos restos do
ex-PCI.
As organizações independentes que se constituíram no calor da
luta de classes do início dos anos
80, fossem organizações democráticas revolucionárias pequenoburguesas empurradas pela luta de
classes a ir mais longe do que pretendiam, como a FSLN, ou organizações operárias de Frente Única,
como o Solidariedade, ou partidos
operários independentes, com o
PT, todas estas organizações conheceram o peso dos ataques, das
pressões, das classes dominantes e
dos seus agentes, os aparelhos.
No Brasil é possível um balanço
mais detido, pois em nenhum país do
mundo nas últimas décadas, a experiência de constituição de um Partido
Operário Independente foi tão longe.
O PT é o partido que dotou o proleAmérica Socialista
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tariado brasileiro de consciência
de classe e o organizou nacionalmente. Foi o PT diretamente
em luta contra as instituições do
Estado burguês, a ditadura militar e a política traidora do PCB
de então, que constituiu pela primeira vez uma verdadeira central
sindical de massas, a CUT.
Foi por isso que os marxistas,
após hesitação e confusão frente
a um fenômeno novo, finalmente se lançaram na construção do
Partido dos Trabalhadores “sem
patrões nem generais!”.
Qual a posição
dos comunistas
Em uma carta à socialista norte-americana, em 28 de
dezembro de 1886, Engels
descrevia qual devia ser o
comportamento dos marxistas
frente à luta pela organização do
proletariado de “classe si” para
“classe para si”. Esta carta tem o
valor de um programa. Ele explicava:
“É muito mais importante que
o movimento se estenda, progrida regularmente, ganhe raízes e
abranja o mais possível o proletariado americano em seu todo que
vê-lo partir e progredir desde o início sobre um traçado teoricamente
perfeito. Não existe melhor caminho para se chegar a uma clareza
teórica de compreensão que se instruindo pelos próprios erros (durch Schadem KIug werden). E para
uma classe em seu conjunto, não
há outro caminho, principalmente
numa nação que tanto desdenha a
teoria como a dos americanos.
O importante é levar a classe
operária a pôr-se em movimento
enquanto classe; uma vez alcançado isso, as pessoas encontrarão
rapidamente a direção correta, e
aquela que resistir - Henry George
América Socialista

ou Powderly - será tranquilamente
posta de lado com suas pequenas
seitas.
É por isso que também vejo nos
Knights of Labour um fator muito importante para o movimento,
que não deveria ser vilipendiado
de fora, mas revolucionado por
dentro, e considero que muitos alemães cometeram um grave equívoco quando tentaram fazer - diante
de um poderoso e glorioso movimento que eles não haviam inventado - de sua teoria importada, e
nem sempre compreendida, uma
espécie do dogma, fora do qual não
existia salvação, e cometeram grave equívoco também mantendo-se
à distância de qualquer movimento
que não aceitasse tal dogma.
Nossa teoria não é um dogma,
mas a exposição de um processo de evolução, que compreende
fases sucessivas. Esperar que os
americanos comecem plenamente conscientes da teoria formada
nos países industriais mais velhos
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é esperar o impossível. O que os
alemães deveriam ter feito era agir
segundo sua própria teoria - se é
que eles a compreendem como nós
fazíamos em 1845-1848 -, deveriam participar de todo o movimento real do conjunto da classe
operária, aceitar o ponto de partida como um fato (faktische) concreto e conduzi-lo gradualmente
ao nível teórico, ressaltando que
cada falta cometida, cada derrota
sofrida, consistia numa consequência necessária de erros teóricos
do programa original.
Eles deveriam como diz o Manifesto Comunista, “representar
no presente do movimento o futuro
do movimento”, e, antes de tudo,
dar ao movimento tempo para se
consolidar, não fazer da inevitável confusão inicial uma confusão
pior, fazendo as pessoas engolir
coisas que elas não podem realmente digerir atualmente, mas que
elas aprenderão logo mais.
No próximo mês de novembro,

Sobre a origem, desenvolvimento e o que é o PT
um ou dois milhões de vozes operárias por um partido de operários
de boa fé, atualmente, têm muito
mais valor que cem mil vozes em
favor de uma plataforma doutrinariamente perfeita. A primeira tentativa séria a ser feita proximamente se o movimento progredir - para
estabelecer solidamente as massas
mobilizadas sobre uma base nacional - é colocá-los todos face a
face, georgistas, K. of L., tradeunionistas etc., e se nossos amigos
alemães tiverem até lá aprendido a
língua do país para arriscar uma
discussão, será então o momento
para criticarem os pontos de vista
dos outros, e, assim, ressaltando a
inconsistência dos diversos pontos
de vista, conduzi-los gradualmente
a entender a posição atual que eles
ocupam, a posição que lhes é atribuída pelas relações existentes entre capital e trabalho assalariado.
Mas consideraria um grande
erro tudo aquilo que pudesse atrasar ou impedir essa consolidação
nacional do partido dos operários
- qualquer que seja a plataforma
- e consequentemente não acredito
que tenha chegado o momento de
se explicar total e profundamente,
seja em relação a Henry George
ou aos K. of L.” (F. Engels).
O sentido geral desta carta é o
que orientou a luta dos marxistas
para a construção do PT.
O surgimento do PT
Em 1979, surge o Movimento
Pró-PT a partir de um chamado
feito por dirigentes sindicais metalúrgicos de diversas regiões liderados por Lula. Em 1980 se constitui
o Partido dos Trabalhadores. Seu
filiado número 1 é Mario Pedrosa,
militante que estivera no congresso de fundação da 4ª. Internacional
em 1938 e que escrevera durante as
grandes greves do ABC uma carta

à Lula propondo a criação de um
partido de classe e de massas. Lula
é o filiado número 2.
A Greve Geral francesa, em
maio de 1968, se combinou com a
Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, demonstrando ao mundo a
unidade mundial da luta de classes
e a crise conjunta que atingia o imperialismo e a burocracia stalinista.
Em 1974 a revolução portuguesa sacudia a Europa e vai se
combinar com a derrota histórica
do imperialismo no Vietnam, com
a derrubada do Xá Reza Palevi no
Irã e a revolução nicaraguense.
A ordem mundial de Ialta e
Potsdam, estabelecida no pósguerra pelo imperialismo norte-americano e pela burocracia
soviética começa a desmoronar
gradativamente. A explosão do
regime do Xá Reza Palevi, peça
chave do imperialismo no Oriente
Médio, e o aniquilamento do regime de Somoza na Nicarágua, desestabilizam completamente estas
regiões e tem repercussões internacionais.
A revolução nicaraguense tem
um enorme impacto no Brasil
impulsionando a disposição das
massas em se mobilizar por suas
reivindicações e pelo fim da ditadura militar que se instalara desde
o golpe de 1964.
Num ascenso proletário massivo se vê explodir greves de massas
em todo o país e colocar em questão o controle da ditadura sobre o
conjunto da situação.
O início do processo de greves
políticas de massa no Brasil parte
da greve dos 180 mil metalúrgicos
de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano (o ABC
paulista, onde estão localizadas as
grandes montadoras de veículos),
chamada de “greve dos braços cruzados”, de maio de 1978. E que
vai ser seguida pela greve dos 300
mil professores, em agosto, e pe-
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los 400 mil metalúrgicos da capital São Paulo, em outubro. No ano
anterior o país havia sido marcado
pelas massivas e amplas manifestações nacionais estudantis, em especial com a luta pela Anistia aos
perseguidos políticos da ditadura.
A partir daí entram em movimento categorias inteiras (construção civil, bancários, químicos,
ferroviários, e muitos outros) que
se mobilizam envolvendo setores
cada vez mais amplos e profundos
do proletariado que buscam arrancar suas reivindicações e passam a
luta contra a repressão e se colocam a questão de acabar como regime odioso unificados no grito de:
ABAIXO A DITADURA!
Durante a segunda greve geral dos metalúrgicos do ABC, em
1979, uma gigantesca passeata de
120 mil pessoas no 1º. de Maio, em
São Bernardo, abre um novo momento na situação política do país.
Na greve do ABC os trabalhadores
começaram por eleger delegados
à Comissão de Salários e através
dela se deram de fato uma organização independente para poder
agir. O ponto mais elevado da luta
de classes foi constituído pela Comissão de Salários com delegados
livremente eleitos pelos grevistas.
A situação econômica do Brasil
era mostrada pela sangria da Dívida Externa de 52 bilhões de dólares e pela inflação que já passara
dos 100%, em 1980. A isto se somava uma política salarial de congelamento dos salários que tornava a vida impossível para a classe
trabalhadora. Ia longe o tempo do
PIB crescendo a 11% ao ano durante o “Milagre Econômico” da
ditadura militar.
Uma das principais consequências da greve do ABC foi o
aprofundamento da desagregação
do sindicalismo corporativo controlado pelo estado. Desde 1937,
Getúlio Vargas destruíra os sindiAmérica Socialista
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catos independentes e constituíra
sindicatos de colaboração de classe
atrelados e controlados diretamente pelo Ministério do Trabalho. A
legislação sindical de Vargas era
uma cópia da Carta del Lavoro,
de Mussolini e proibia a constituição de central sindical nacional. É
contra isso que o novo movimento operário vai se insurgir. Assim
como a juventude que reconstrói
a UNE, União Nacional dos Estudantes, proibida pela ditadura
desde 1969, e que com isso dá um
poderoso golpe no regime.
Nem é preciso dizer que o PCB
se recusava a mobilizar contra
a ditadura e com sua política de
sustentação da burguesia atacava
qualquer mobilização ou manifestação de massas acusando os seus
organizadores de agentes provocadores. Os defensores da constituição de um partido de trabalhadores
eram seus inimigos preferenciais
acusados de “romper a frente democrática contra a ditadura”.
É neste contexto que os principais dirigentes metalúrgicos do
ABC, dirigidos por Lula, apoiados
nas maiores manifestações de massa que o Brasil já tinha conhecido,
convocam a constituição de um
Partido dos Trabalhadores.
A Resolução Política do 4º.
Congresso da OSI (organização
constituída em 1976 que reuniu
três grupos trotskistas e da qual
o autor participava desde 1980)
afirmava: “Desde que existe como
classe, o proletariado brasileiro
vem lutando pela sua independência como classe frente aos seus
exploradores e opressores. Enfrentando primeiro os anarquistas
que se recusaram (no começo do
século) a completar no plano político-partidário a independência
sindical incipiente, e depois o PCB
stalinizado que traiu a vontade de
independência política que esteve
na sua origem, preparando a derAmérica Socialista

rota de 1935, que levou à destruição dos sindicatos independentes
existentes, o proletariado brasileiro viu-se lançado por décadas
à condição de classe praticamente
desprovida de organização própria. O ferrolho stalinista foi, neste
período (1946/1964), o principal
sustentáculo dos sindicatos oficiais, além de todas as formas de
colaboração de classe que impediram a expressão política independente dos operários e das massas
em geral.
...
Mais recentemente, no interior
de uma situação pré-revolucioná-

o importante não é conhecer as
intenções ocultas dos pelegos; o
importante é que o PMDB (partido
burguês e único partido de oposição legalizado pela ditadura, nota
SG) é inaceitável como partido,
como também é inaceitável a limitação de suas lutas ao plano sindical. Isso porque na situação de
hoje. todas as questões referentes
à organização do proletariado assumem importância fundamental,
pois colocam em jogo a centralização das lutas das massas exploradas, a possibilidade de pôr abaixo
a ditadura.”
O processo de constituição des-

ria que marcha para a abertura da
situação revolucionária, onde as
greves políticas de massa contra
a ditadura se sucedem, uma série
de dirigentes sindicais tomou a
iniciativa de construir um Partido
dos Trabalhadores. Como afirma a
resolução da 1ª Conferência Nacional da OSI:
“O PT é uma resposta ao movimento do operariado no sentido
de sua organização independente. Ê uma resposta que atende os
interesses de autopreservação da
pelegada ‘autêntica’, bem entendido. Porém, para os trabalhadores

te partido se arrastou com idas e
vindas por mais de um ano, desde
que as primeiras proclamações
vieram a público. Foi a recente
greve do ABC que precipitou os
acontecimentos, definindo relações daquilo que ainda era uma
“articulação” com as massas em
luta, obrigando a realização do
Encontro Nacional - passo qualitativo de constituição do PT como
partido. Mas um passo não deixa
de evidenciar todas as contradições e indefinições que o PT traz
no seu interior. Assim, o programa aprovado não define o PT sem
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patrões; se diz “baseado nos trabalhadores da cidade e do campo”, mas também “instrumento de
avanço democrático da sociedade
(!)”, o que é a derrota dos oportunistas que gostariam de defini-lo
como partido de toda a sociedade,
apagando quaisquer fronteiras de
classe. Por outro lado, o programa
não define uma luta pela derrubada da ditadura, mas também não
envereda pela democratização da
ditadura, apoio à abertura, etc., fi-

combates que envolvem camadas
cada vez mais amplas e profundas
do proletariado têm como característica central a procura por parte
dos trabalhadores de sua organização independente do Estado. Na
ase dos profundos abalos que sofrem as instituições da ditadura e
que desde já colocam a questão do
poder - pois no curso de seus combates os trabalhadores compreendem que não é possível ganhar
suas reivindicações mais elemen-

cando no “direcionamento contra
o atual regime”.
“Não obstante, o PT que emerge deste Encontro Nacional se
constrói como partido operário,
ocupando o lugar de um partido
operário, pelas relações que tem
com as massas”. (Resolução Política, 4º. Congresso, 1980).
Um artigo escrito em 1980 por
Edson Rodrigues, dirigente trotskista, explica o surgimento do PT:
“Desde o início das grandes
greves operárias, em 1978, os

tares sem a derrubada da ditadura
militar - estão os organismos independentes criados ao longo desse
período. Estão as trincheiras de
classe construídas no terreno da
luta contra os sindicatos oficiais
(comissões de fábrica, comandos
de greve, sindicatos independentes); está a luta dos trabalhadores
no sentido de centralizar sua ação
de classe contra a ditadura.
...
O impacto da greve do ABC
sobre a evolução da situação po-
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lítica empurrou para o primeiro
plano da luta de classes o Partido
dos Trabalhadores. Pelas relações
mantidas por seus dirigentes com
as massas - em particular por Lula
durante a greve, na qual ele aparecia como símbolo da resistência
ao Ministério do Trabalho e à ditadura militar - o PT deixou de ser
uma articulação que se arrastava
há mais de um ano, passando a
ocupar o lugar de um partido operário. Se antes da greve do ABC
a articulação se mantinha em
função de ser uma resposta à
necessi-dade de organização
independente dos trabalhadores, depois da greve o PT passou a ser encarado por milhares de trabalhadores como um
canal de combate para a satisfação de seus direitos e reivindicações, como seu instrumento
para conduzir à derrubada da
ditadura militar”. (Por um PT
sem patrões, Edson Rodrigues,
revista Luta de Classes, 1980).
De fato, o proletariado
brasileiro, a sua maneira e de
forma exemplar, dava concretude ao que escrevera Engels
no prefácio à edição alemã do
Manifesto Comunista: “Quando a classe operária europeia
retomou forças para um novo
assalto contra o poderio das
classes dominantes, nasceu a
Associação Internacional dos
Trabalhadores. Ela tinha por objetivo unificar num imenso exército
toda a classe operária da Europa,
da América. Ela podia por tanto
partir dos princípios colocados no
Manifesto. Ela deveria se dar um
programa que não fechasse a porta aos sindicalistas ingleses, aos
proudhonianos franceses, belgas,
italianos e espanhóis, nem aos lassalianos alemães”.
Durante o ano de 1983 o PT
impulsiona a fundação da CUT e
a realização da primeira Greve GeAmérica Socialista
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ral da história do Brasil, em 1983.
Esta Greve Geral, largamente seguida, era uma greve política diretamente dirigida contra a ditadura
militar.
Ainda no final de 1983 o PT lança a campanha das “Diretas Já!”,
uma campanha para acabar com
a eleição indireta do presidente da
república que a ditadura realizava
a cada quatro anos em um colégio
eleitoral controlado por ela.
A campanha das Diretas Já arrasta as massas no Brasil inteiro e
milhões se mobilizam. A ditadura
é já incapaz de reprimir e mesmo
a burguesia começa a abandoná-la
já que se demonstrava incapaz de
controlar o poderoso movimento
operário que se levantava sob a
direção do PT. A mobilização de
milhões de trabalhadores e jovens
paralisa, divide a ditadura e finalmente a liquida politicamente. Ela
começa a desmoronar quando seu
próprio Colégio Eleitoral se divide e é eleito um presidente da
oposição burguesa. O PT continua
seu combate e se declara oposição
mesmo a este governo.
O então presidente eleito indiretamente, em 1985, era um velho
membro da ditadura militar, José
Sarney, passado para a oposição
após a campanha das Diretas Já
e que hoje é o principal aliado de
Lula na coalizão governamental.
A inversão de rumo do PT
Nos anos 80 o avanço do movimento operário com a construção
da CUT, como central sindical independente, e o desenvolvimento
do PT, como partido operário independente, abriram uma possibilidade de importância histórica
para a organização do proletariado
enquanto classe no Brasil. Era vital
a intervenção dos marxistas neste
processo para que a aspiração da
América Socialista

classe operária à construção de seu
próprio partido fosse concretizada.
Depois disso muita água passou
pelo moinho. Um momento decisivo foi o 5º Encontro Nacional do
PT onde sob o comando de Lula
e Zé Dirceu se aprova um “novo”
programa para o partido abandonando seu Manifesto e Carta de
Princípios.
O 5º Encontro Nacional do
PT, em 1988, aprovara um suposto “programa para a revolução
brasileira” onde foi introduzida
a ridícula e confusa “teoria” do

Ou seja, bloqueava a via de
desenvolvimento do partido e da
luta das massas condenando-as a
defender uma etapa capitalista democrática.
Aprovando no PT, pela primeira vez, um Programa claro de
“revolução por etapas” e, portanto
de colaboração de classes, que bloqueava a luta pelo poder, a direção
começa a pavimentar o caminho
para conduzir o partido à sustentação direta da ordem burguesa.
Esta política dita “democráticopopular” era um arremedo da teo-

“acúmulo de forças”, o “Programa
Democrático e Popular” e a luta
por um “governo democrático e
popular”, e que afirmava explicitamente... “A situação de crise do
governo, de recessão e de ameaça
às bandeiras populares na Constituinte impõe uma série de tarefas
para o PT, que - embora reconheça
não estarem colocadas na ordem
do dia para a classe trabalhadora
nem a luta pela tomada do poder
nem a luta pelo socialismo, mas o
combate por uma alternativa democrático popular”... (tese 22 da
Resolução do 5º ENPT).

ria da revolução por etapas, tudo
envolto na idealização das “Democracias Populares” do leste europeu. Foi a preparação “teórica”
para a política de Frente Popular
que a direção buscará constante e
permanentemente aplicar nos anos
seguintes. É a partir daí que, em
88, a direção do partido mesmo
votando contra a Constituição burguesa reacionária por decisão das
bases do partido, manobra e assina
a Constituição, reconhece-a, legitima-a e se compromete com ela e a
sustentação das instituições. Uma
situação pré-revolucionária se ace-
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lerava e é nestas circunstâncias que
se desenvolve a política da direção,
o que explica as suas dificuldades,
mas também a aceleração de seus
passos.
Desde o 5º ENPT o curso do
partido foi invertido e se desenvolve uma luta constante para que
a direção possa enquadrar e controlar o partido. Invertido o curso
do partido, ou seja, deixando de
caminhar em direção à revolução
o partido começa a dirigir-se à burguesia, à contrarrevolução. Não há
uma terceira via.
O PT derruba Collor e dá
posse a um governo burguês
Não há fenômeno centrista que
perdure para além de um tempo limitado. E o PT já com dez anos,
vivia uma situação revolucionária
e se confrontou pela primeira vez
com seu destino no 2º. Turno das
eleições presidenciais de 1989, em
que o PT disputou a presidência
da república palmo a palmo com
Collor, o candidato da burguesia.
Todo partido centrista ou se
orienta em direção à revolução
ou à contrarrevolução. É impossível uma posição intermediária na
época do imperialismo por muito
tempo. A época das Guerras Camponesas já vai longe, muito longe.
Além disso, todo o balanço que
podemos fazer da experiência com
organizações transitórias nos últimos anos leva a uma e mesma conclusão: Estas organizações, se não
se orientam em direção ao programa marxista e à construção de uma
Internacional, rapidamente degeneram e desaparecem ou se tornam
contrarrevolucionárias. Nicarágua,
Polônia, etc., foram exemplos gritantes.
Em 1992, após a derrubada do
presidente Collor por um pode-

roso movimento de massas com
milhões de trabalhadores e jovens
mobilizados nas ruas, o PT se confronta pela segunda vez com seu
próprio destino. Milhões de populares enchiam as ruas de todo país
aos gritos de “Fora Collor” e num
mar de bandeiras vermelhas nunca
antes visto se aclamava “1, 2, 3,4,
5 mil, Lula presidente do Brasil!”.
Agora o poder estava literalmente nas ruas e quem dirigia as ruas
era o Partido dos Trabalhadores, a
bandeira vermelha e Lula. A burguesia entra em pânico, se divide
até deixar Collor literalmente sozinho e finalmente sob pressão das
massas o Congresso declara seu
“impeachment”.
Com as massas nas ruas de todo
o Brasil aclamando-o presidente,
Lula se reúne com os generais, o
vice de Collor e o presidente da
oposição burguesa, em Brasília.
Estes burgueses, confusos e amedrontados declaravam antes da
reunião que em 30 dias se fariam
novas eleições. Chega Lula e a
reunião começa. Trinta minutos
depois Lula fala em nome de todos
e declara que “a democracia será
respeitada. O vice deve tomar posse imediatamente”. E estabiliza a
situação.
Dois anos depois ele comprova
sua responsabilidade nesta “fraude democrática” declarando: “O
Itamar (vice de Collor e novo presidente empossado pelo apoio de
Lula, nota SG) devia é agradecer
aos presidentes de partido e a mim
que demos o mandato ele” (Lula,
no jornal Folha de SP).
A partir daí se vê uma ação
parlamentar do PT que aprova os
pedidos do FMI, as declarações
públicas de defesa da ordem e da
“democracia”, a apresentação oficial de propostas, sugestões e planos ao governo, e a ação divisionista e paralisante no interior do
movimento operário passaram a
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ser a verdadeira orientação política da direção do PT. O governo de
Lula e sua política são o resultado
desse desenvolvimento.
Trotsky demonstrou efusivamente que as organizações centristas oscilam permanentemente
entre a burguesia e o proletariado,
ou seja, entre a revolução e a contrarrevolução. O caráter centrista
destas manifestações operárias é
dado pela ausência do programa
marxista e pelo desenvolvimento,
em uma ou outra direção, a partir
da luta entre as classes e um programa confuso e incompleto. Por
isso Trotsky afirmava que o mais
importante, para definição da relação dos marxistas com as organizações centristas, era, não apenas
o seu programa, mas o sentido de
sua evolução, para a esquerda ou
para a direita, ou seja, que relações
de classe a organização ou partido
centrista buscava estabelecer e desenvolver.
Em relação ao PT, seu sentido
e desenvolvimento como POI atingiu um limite com o aceleramento
da situação pré-revolucionária no
Brasil a partir do fim da ditadura
militar, cujo pico é a agonia do governo Sarney. E deu um salto, com
a inversão aberta e descarada em
direção à burguesia, desde a abertura da situação revolucionária no
Brasil com a Greve Geral de março
de 1989. Esta Greve Geral que paralisou completamente o governo
Sarney liquidando-o politicamente
colocou o PT e, portanto a sua direção, frente a seu destino.
A queda do Muro de Berlim,
no final daquele ano, liquidou as
veleidades “socialistas” dos arrivistas e burocratas que se lançaram
diretamente nos braços do próprio
imperialismo. As relações estabelecidas com os aparelhos corruptos
estalinistas e socialdemocrata, a
continuidade da situação de dirigir sindicatos semioficiais e semiAmérica Socialista
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independentes (o processo de destruição dos sindicatos CLT não foi
completado, apesar da construção
da CUT como Central Sindical Independente), e finalmente os laços
estabelecidos com o Estado burguês, através de prefeituras e legislativos, sem ter um programa marxista para orientar a ação, tudo isto
fez o estrago conhecido. A maioria
da direção do PT passa-se para o
programa do inimigo de classe.
A presença do cônsul norteamericano como convidado da direção do partido no I Congresso do
PT, em 1991, foi apenas o símbolo,
o desfraldar da bandeira, da passagem da maioria da direção para a
contrarrevolução. Na verdade esse
símbolo mostrou que já havia coesão política suficiente na Articulação para “bancar” a relação com o
imperialismo. O que se expressou
nas Resoluções do Congresso, com
destaque para o ataque contra Cuba
América Socialista

exigindo a realização de “Eleições
Diretas” na ilha, somando-se assim a todas as vozes reacionárias
do planeta. E na Resolução Política que recusa a luta para derrubar
Collor e tenta garantir seu governo
até 94.
Após o I Congresso, por meses,
travou-se uma luta surda no movimento operário cujo centro era o
prosseguimento da discussão Só
que agora nas ruas, diretamente.
Enquanto a direção combatia e
ameaçava os “indisciplinados” o
movimento de massas agarrou o
“Fora Collor” e obrigou todas as
direções a manobrar para salvar-se
do terremoto. Quando a CUT Regional Grande São Paulo convocou
o 1º de maio de 1992 sob a bandeira do Fora Collor, a luta irrompeu
nas ruas, mostrando a força da revolução e a fragilidade do aparelho
Lulista. Enquanto isso, Lula e seus
amigos convocavam um ato em
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SBC, no histórico estádio de Vila
Euclides, junto com a burguesia e
o governo. Um ato fracassado.
Com Lula, governantes burgueses, a Igreja e os empresários, em
SBC, com helicópteros soltando
bandeirinhas do Brasil, reuniramse cerca 7.000 pessoas. Na Praça
da Sé, em São Paulo, sob um painel
gigante onde se lia “Fora Collor”
reuniram-se dezenas de milhares
de manifestantes. E não por acaso este 1º de Maio foi atacado por
batalhões da Polícia Militar numa
provocação inédita. Tratava-se da
estabilidade do regime.
Mas, a roda da História é mais
forte que os aparelhos e as massas
foram às ruas aos milhões e derrubaram Collor antes que um ano se
passasse do I Congresso do PT.
Lula, Zé Dirceu, e seus companheiros manobraram para cavalgar
as manifestações e impedir que a
queda de Collor abrisse uma crise
revolucionária. E para isso buscaram bloquear toda a possibilidade de auto-organização popular.
Manter o movimento no limite do
quadro das instituições e salvá-las
era seu objetivo. Este foi o sentido do “Comitê Nacional Pela Ética
na Política” que Lula dirigiu para
enquadrar o movimento de massas
que ameaçava as instituições.
E o peso do aparato de Lula
fez seu estrago. A colaboração de
classes praticada pelos dirigentes
provoca sempre a divisão da classe
operária, e na falta de uma forte organização capaz de romper a barreira, paralisa o movimento. Lula
consegue tirar as massas da rua.
E é Lula quem de fato dá posse a
Itamar, o vice de Collor, e tenta
dar-lhe “governabilidade” até 94
para estabilizar as instituições. Estava feita a “fraude democrática”.
O povo derrubou o governo (combatendo uma política) e Lula empossa o mesmo governo (a mesma
política) ainda por cima dizendo ao
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povo que deve sustentá-lo.
Que o povo trabalhador durante
a campanha do Fora Collor, e depois, se reconheça em Lula e que as
últimas manifestações de milhões
o aclamassem, e as bandeiras do
Partido enchessem os espaços, isto
não está nada em contradição com
o fato de que a direção do partido
não foi um instrumento nacional
de luta para derrubar Collor, mas
antes um obstáculo a ser vencido.
Que a base do partido majoritário
na classe operária tenha se movido
com as bandeiras na mão contra a
direção só mostra que o controle
do aparelho era frágil, que havia
um enorme terreno para a independência de classe e que era possível
transbordar a direção.
O que não está nada em contradição com o fato de que frente aos
desenvolvimentos revolucionários
da situação as massas venham
a utilizar-se deste partido como
instrumento, na primeira fase dos
combates. Esta é uma regra geral
das revoluções: Na primeira fase
as massas sempre se dirigem aos
aparelhos tradicionais. Assim pode
ser, e já foi com PCs ou PSs, sem
que por isso estes partidos tenham
modificado seu caráter de partidos
contrarrevolucionários.
A quantidade se transforma em qualidade
O PT, como partido operário
independente, no sentido de uma
organização operária centrista que
se desenvolve em direção à revolução, este partido estava morto
ao garantir, pela mão de Lula, a
posse de Itamar, e sem que tenha
havido reações significativas no
seu interior. A passagem da maior
parte de sua direção para a defesa
da colaboração de classes e sustentação do capitalismo e o controle
que esta direção mantém sobre a
maioria do partido condenou-o a

morte como partido operário independente. As ilusões de muitos
militantes no sentido de que a base
se imporá contra a direção nos Encontros Nacionais serão rápida e
dolorosamente desfeitas.
As derrotas da direção nos
episódios da definição do PT
como “Partido sem patrão” contra a proposição “Partido de toda
a sociedade”, ou do boicote ao
Colégio Eleitoral da ditadura e
a posterior expulsão dos deputados que desrespeitaram a decisão, estas vitórias da base contra
a direção não mais se repetiriam.
Aconteceram no inicio da vida
do partido quando a direção ainda não estava organizada como
uma corrente política coerente
e centralizada. Em todas elas o
lugar dos operários metalúrgicos e petroleiros que impuseram
essas derrotas a Lula e outros,
tinha tido um importante impulso do combate dos trotskistas e
de outros grupos independentes.
O enfraquecimento posterior do
trotskysmo (por sua própria responsabilidade) teria consequências diretas na ampliação da ca-
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pacidade da direção controlar e
domesticar o partido.
Mas, nestas alturas, mesmo a
hipótese de uma rebelião das bases que estabelecesse uma maioria de delegados de oposição à
direção não seria mais que o prelúdio da divisão do partido, pois
programas irreconciliáveis, o programa da independência de classe e o programa do imperialismo,
não podem conviver sob o mesmo
teto por muito tempo, em especial numa situação revolucionária
em aceleramento. A linha política
sempre comanda a organização.
A única hipótese de convivência
é que a esquerda conforme-se ao
papel de “oposição de Sua Majestade” ou que não ameace o controle da direção.
Quais as formas e os
meios
a serem utilizados
para avançar?
Assim, para aqueles que têm
como objetivo a construção do partido operário revolucionário tratava-se de encontrar a nova forma
América Socialista

Sobre a origem, desenvolvimento e o que é o PT
de avançar na construção de uma
corrente marxista capaz de ser um
passo à frente em direção ao partido revolucionário.
Mas, a luta no interior do partido não acabara. A guerra começou
e as forças se aprontavam para a
batalha. Toda precipitação, ao estilo do PSTU ou do PSOL, significava abandonar a batalha pelos
quadros organizadores da classe e
das massas operárias que o PT ainda enquadra e que o reconhecem
como o “seu” partido.
O combate pela construção do
partido marxista é um combate
que, hoje, só pode ser travado por
dentro e através do PT. Para trabalhar ativamente nesta direção o
primeiro passo deve ser o reforço
dos trotsquistas e a unidade daqueles que compartilham desta compreensão. Mas, acima de tudo, é
um combate político programático
contra a política de colaboração de
classes da direção, que se expressa
na luta pela mobilização para conquistar as reivindicações e na tática
de exigir de Lula que rompa com
a burguesia. Ao mesmo tempo em
que combatemos na linha da Frente Única. A tarefa dos revolucionários é construir a direção revolucionária.
Esta é a forma de preparar o
futuro. A batalha pelo partido é
a batalha pelo programa. A linha
política sobre a qual continuamos
este combate é a linha da busca
permanente de agrupar militantes e correntes progressivas sob
a bandeira da independência de
classe em direção ao Programa
de Transição. Ou seja, agrupamos transitoriamente, mas combatemos sempre sob as bandeiras
do marxismo. Nenhum acordo
de Frente Única pode nos levar
a esconder ou tergiversar sobre
nosso programa completo. Mantemos nossa total independência
e agitação política em todas as
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circunstâncias durante os acordos de Frente Única. A busca e
a constituição de formas transitórias prosseguirá até a concretização da possibilidade de construção de um Partido Operário
Revolucionário, seção da Internacional marxista.
A primeira coisa a reafirmar é
que na luta par ganhar as organizações ou correntes independentes que surgem no fogo da luta de
classes é preciso apresentar clara
e abertamente a luta pelo programa marxista. É preciso confiança

rar a continuidade da caminhada
(sem prazo nem pressa, no ritmo
da luta de classes). Quando o partido passa a ser o principal fator
de sustentação do estado burguês
é preciso então definir os meios e
as formas para reunir os setores
que se pronunciam pela independência de classe para enfrentar
esta política.
Estas condições exigiam a
luta pela constituição de uma
corrente marxista aberta em seu
interior combinado com a intervenção política direta na luta de

no marxismo para ganhar as massas operárias.

classes. Esta é a vocação da Esquerda Marxista.
Lutando contra as pressões de
adaptação ao aparato era preciso
cuidar para não incorrer em erro
oposto, simétrico, ou seja, romper
com o PT deixando os operários
nas mãos do aparato.
A tarefa atual é encontrar as formas e os meios de colocar a questão da transição, da aproximação
de correntes e militantes, de forma
nacional e internacional.

Considerações gerais
Tendo, em determinado momento, estabelecido que não era mais
possível ganhar o partido, ou seja,
sua maioria, era preciso, então, ter
estabelecido novas tácticas correspondentes ao objetivo de, sob a bandeira da independência de classe e
do marxismo, continuar a avançar.
Quando o partido inverteu
claramente o seu curso era preciso determinar as tácticas para
separar o joio do trigo e prepa-
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Contato com a CMI nas Américas
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PO Box 65141, Chester RPO
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www.marxist.ca
Tel.: (416) 461-0304

E-mail: colombiamarxista@gmail.com

Québec
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E-mail: lariposte@marxiste.qc.ca
www.marxiste.qc.ca

El Militante

BOLIVIA
Corriente Marxista Internacional.

bolivia.elmilitante.org
E-mail: bolivia@elmilitante.org
cel.: (+591) 72439678
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ESTADOS UNIDOS

Fuerza de Izquierda Socialista
E-mail: perumilitante@yahoo.es

Workers International League
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BRASIL
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PO Box 4244
St. Paul, MN 55104

Esquerda Marxista
www.marxismo.org.br
E-mail: contato@marxismo.org.br
Fone Brasil: 55(11)3101-8810

MÉXICO
ARGENTINA
La Izquierda Socialista
http://www.laizquierdasocialista.org
E-mail: laizquierdasocialista.org@gmail.com

Corriente Socialista El Militante
www.argentina.elmilitante.org
E-mail: elmilitante.argentina@gmail.com
Tel.: 15 5454 6178

EL SALVADOR
Bloque Popular Juvenil
www.bloquepopularjuvenil.org
E-mail: redaccion@bloquepopularjuvenil.org

REPÚBLICA DOMINICANA
E-mail: cmi.dominicana@gmail.com
Corrente Marxista Internacional (CMI)
www.marxist.com/es
E-mail: contacto@marxist.com

VENEZUELA
Lucha de Clases
Telefones: (0058) (0)416-8178102
(0)426-7329464
www.luchadeclases.org.ve
E-mail: cmi.venezuela@gmail.com
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