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Essa é a primeira tradução para o português, e até este momento a única, do registro completo do Segundo 
Congresso do Partido Operário Socialdemocrata Russo (POSDR), realizado no exílio em 1903. 

Em seu livro O Que Fazer?, publicado em 1902, Lenin afirmava que “a questão das relações entre o consciente 
e o espontâneo apresenta um imenso interesse geral e é preciso analisá-la com todo o pormenor”. Poucos 
meses após este Congresso, ao fazer um balanço dos debates, ele mostra como uma questão aparentemente 
pontual, contida em um parágrafo que definia as condições básicas para que alguém fosse considerado 
membro do Partido, na verdade expressava uma luta política de extrema importância. O que estava em jogo 
era a luta intransigente pela teoria marxista contra todas as tendências burguesas dentro do movimento 
operário. 

Diante dessas tendências – cujas forças derivam da própria posição da burguesia como classe dominante – o 
espontaneismo significava para Lenin o caminho da rendição. Ele contrapunha a esse caminho um método, e 
a base deste método – o centralismo democrático – era o reconhecimento do caráter consciente da revolução 
socialista. Em outras palavras, tratava-se de transformar a consciência do processo histórico real, sem a qual 
não pode haver luta revolucionária consequente, em força política independente e com influência de massas. 
Tratava-se da construção de um verdadeiro partido revolucionário de massas.

Lançamento da Editora Marxista. 
A primeira tradução para o 
português das atas do congresso 
de 1903 do Partido Operário 
Socialdemocrata Russo.
 
Nas questões discutidas nesse 
congresso, os bolcheviques 
definem o seu caminho de 
independência de classe e 
defendem a necessidade de lutar 
contra todas as tendências 
burguesas dentro do movimento 
operário.
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Este livro pode ser adquirido na Livraria Marxista, diretamente na Rua 
Tabatinguera 318, São Paulo (próximo da Praça da Sé), ou através do 
site www.livrariamarxista.com.br.
Oferecemos preços especiais para a compra de lotes com mais de 20 
exemplares.
Adquira também o Volume II, que completa o livro, e também já foi 
traduzido e está sendo lançado.
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Apresentamos a seguir um apa-
nhado geral das matérias publica-
das nesta sexta edicão da América 
Socialista. Seus autores compar-
tilham uma perspectiva marxista 
e internacionalista. Desejamos a 
você o prazer da boa leitura e, ao 
mesmo tempo, o convidamos para 
entrar em contato, propor discus-
sões e debates, e inclusive parti-
cipar na divulgação dessa revista 
entre seus amigos e colegas de tra-
balho. A teoria é indispensável, 
mas a verdade é prática: junte-se 
a nós!

O artigo de Laureano Jimé-
nez, que destacamos na capa 
desta edição, traz uma análise do 
rápido crescimento do Podemos, 
fundado há pouco mais de um 
ano, na Espanha, e hoje coloca-
do nas pesquisas como o partido 
com a maior intenção de voto, 
inclusive bem acima do PSOE, o 
partido que majoritariamente re-
presentava a classe trabalhadora 
espanhola. No contexto da grave 
crise do capitalismo, e a decorrente 
degradação das condições de vida 
da maioria da população, o Pode-
mos surgiu como uma expressão 
política de vários anos de protestos 
e mobilizações de massa. Diante 
da completa paralisia da direção do 
PSOE que, tal como a direção do 
PT no Brasil, adotou a colaboração 
com a burguesia como a sua razão 
de ser, a indignação generalizada 
desembocou na formação de uma 
nova organização de massa. O en-
tusiasmo e a expectativa de amplas 
camadas da classe trabalhadora, 
em relação ao Podemos, é propor-
cional à raiva acumulada contra o 
cinismo e os privilégios da classe 
dominante, e reflete o descrédi-
to das instituições da democracia 
burguesa. De um ponto de vista 

marxista, o artigo discute os pro-
cessos históricos que dão origem 
a novas organizações de massa, 
assim como a necessidade de uma 
verdadeira democracia interna e de 
um programa socialista que mostre 
o caminho para resolver a crise. O 
autor é um dos organizadores em 
Madri do círculo de discussão Po-
demos pelo Socialismo.

A juventude quer mudar o mun-
do, e a sua vontade é uma força da 

natureza. Revoltada com a falta 
de perspectivas e com o mal-estar 
generalizado pela crise do sistema 
capitalista, a mobilização da juven-
tude, em todos os continentes, está 
reanimando as gerações que sofre-
ram, durante décadas, as traições e 
as derrotas organizadas pelos parti-
dos stalinistas e socialdemocratas. 
O artigo de Serge Goulart explica 
a importância crucial de retomar 
o marxismo como instrumento de 
luta da classe operária contra o ca-
pitalismo. Ele propõe uma série de 
questões fundamentais, relaciona-
das com a história do movimento 
operário, para superar o ambiente 
de confusão política que ainda é 
predominante entre os jovens. A 
luta irreconciliável contra o im-
perialismo, o internacionalismo 
proletário, a  defesa do marxismo 

e do centralismo democrático, a 
necessidade da flexibilidade tática, 
a ligação entre as reivindicações 
imediatas e a defesa das liberda-
des democráticas, o compromisso 
com a independência de classe, o 
combate pela Frente Única, são as-
pectos decisivos da luta pela cons-
trução do Partido Revolucionário, 
sem o qual a emancipação da clas-
se trabalhadora não é possível. A 
força da natureza, que a juventude 

possui, precisa transformar-se 
em força consciente e organiza-
da.

No México, o massacre dos 
estudantes de Ayotzinapa, em 
setembro de 2014, executado 
pelo exército e a polícia em co-
laboração com o narcotráfico, 
desencadeou uma enorme onda 
de manifestações de protesto em 
todo o país. Mas não se trata de 
um evento isolado, como expli-
ca o artigo de Carlos Márquez. 
Trata-se de mais um entre muitos 

outros atos de extrema violência 
que manifestam a intensidade das 
contradições do capitalismo na-
quele país. A revolução de 1910 
gerou um esquema de poder bo-
napartista que, para defender o 
débil capitalismo mexicano contra 
a pressão das massas, recorreu à 
nacionalização de grande parte da 
economia, possibilitando o que o 
autor denomina de “um certo esta-
do de bem-estar social” e, ao mes-
mo tempo, assumindo o papel de 
“mãe superprotetora” da fraca bur-
guesia nacional. Desde o anos 80 
do século passado, com o fim do 
boom capitalista, esse esquema co-
meçou a desmoronar com privati-
zações e contra-reformas em larga 
escala, que atingiram duramente as 
condições de vida da população. A 
chamada “guerra ao narcotráfico” 

Apresentação

Sem teoria revolucionária 
não há prática revolucionária
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encobre, de fato, um forte esque-
ma de repressão militar contra o 
movimento político da classe tra-
balhadora. A sobrevivência desse 
sistema capitalista apodrecido só 
tem uma explicação: a ausência de 
uma direção revolucionária.

Em seu artigo sobre a violenta 
ditadura da ONU no Haiti, Caio 
Dezorzi esclarece a situaçâo atu-
al a partir de um amplo panorama 
histórico. Essa ditadura não foi ins-
taurada por um golpe de militares 
haitianos, uma vez que o exército 
deste país foi dissolvido em 1994. 
O golpe, que depôs em 2004 o 
presidente eleito Aristide, foi exe-
cutado diretamente pelos milita-
res norte-americanos. Embora não 
houvesse desafiado a subordinaçao 
do Haiti ao imperialismo – ao con-
trário, estava implementando as 
medidas de austeridade impostas 
pelo FMI – o pecado de Aristide 
foi não ter demonstrado suficiente 
disposição para esmagar as mani-
festações de rua, que exigiam pelo 
menos um alívio para as terríveis 
condições de vida da imensa maio-
ria da população. O artigo explica 
o contexto político no qual o go-
verno Bush, pressionado em todo 
o mundo pelas mobilizações de 
massa contra a guerra do Iraque, 
decide recorrer às forças militares 
de outros países, inclusive o Bra-
sil com o aval do então presidente 
Lula, para atuarem depois do golpe 
como fantoches do imperialismo 
na brutal repressão contra o povo 
haitiano.

Jose Pereira, do Lucha de Cla-
ses da Bolivia, faz uma análise 
crítica da “via boliviana para o 
socialismo”. O principal dirigente 
do MAS, Evo Moráles, foi reeleito 
presidente com uma folgada maio-
ria de dois terços no parlamento, 
uma maioria que inclui latifundi-
ários e empresários além dos re-

presentantes da base camponesa 
e operária do MAS. Os dirigentes 
do MAS, ao mesmo tempo em 
que reafirmam em palavras a luta 
pelo socialismo, justificam essa 
“estratégia” de colaboração de 
classes com base no subdesenvol-
vimento econômico e no atraso da 
consciência política das massas, 
o mesmo velho argumento dos 
mencheviques e do reformismo 
socialdemocrata. Até este ponto, 
a economia boliviana segue cres-
cendo, baseada em elevadas taxas 
de investimento do setor público e 
na alta dos preços das matérias pri-
mas exportadas, que caracterizou o 
período anterior. O artigo discute 
as contradições deste modelo que, 
em vez de aproximar a Bolivia do 
socialismo, a leva na direção con-
trária, ao encontro da crise mundial 
do capitalismo e ao inevitável acir-
ramento da luta de classes.

Embargo econômico, atos ter-
roristas, tentativas de invasão, pro-
paganda, e tudo isso sem poupar 
recursos, mas tudo isso, ao longo 
de décadas, resultou num retum-
bante fracasso do imperialismo 
norte-americano em sua intenção 
de destruir a revolução e restaurar 
o capitalismo em Cuba. Jorge Mar-
tin discute a retomada das relações 
diplomáticas entre Cuba e os EUA, 
que levou os imperialistas a reco-
nhecer oficialmente o seu fracasso 
mas, por outro lado, de maneira al-
guma significa que eles desistiram 
do seu objetivo. Este fracasso, que 
ressalta a força das conquistas so-
ciais da revolução, ainda que limi-
tadas pelo atraso econômico e pelo 
caráter burocrático da sua direção, 
apenas forçou o imperialismo a mu-
dar de tática. O artigo explica que 
uma parte da direção cubana, que 
vê na China e no Vietnam exem-
plos de um modelo que poderia ser 
aplicado em Cuba, pode realmente 

estar disposta a colaborar com essa 
nova tática do imperialismo, como 
evidenciam a recente aprovação da 
Nova Lei de Investimentos Estran-
geiros e também uma série de me-
didas que colocam alguns setores 
da economia operando na base dos 
mecanismos de mercado. Mas um 
retorno ao capitalismo, em vez de 
resolver o problema crucial do iso-
lamento da Revolução, significa a 
sua destruição. 

O artigo de Alan Woods - A 
transição ao socialismo na Vene-
zuela – explica que o apoio efeti-
vo das massas é a única defesa da 
Revolução Bolivariana contra a 
ameaça real da contrarrevolução. A 
burguesia na Venezuela ainda tem 
nas mãos as alavancas que dão a 
ela o poder de sabotar a economia, 
produzindo escassez e inflação, 
para criar um ambiente de desâ-
nimo e cansaço. Ao contrário dos 
reformistas, que argumentam que a 
revolução deve permanecer dentro 
dos limites da lei, a burguesia usa 
todos os meios ao seu alcance, le-
gais ou ilegais, para defender seus 
interesses de classe e tentar destruir 
a revolução. Tal como os menche-
viques russos, os reformistas que 
se autodenominam Bolivarianos 
também recorrem ao argumento de 
que as “condições objetivas” para 
o socialismo ainda não existem na 
Venezuela, mas a verdade é que 
elas não existem em nenhum país 
isoladamente, e sim unicamente 
em escala mundial. A crise capita-
lista também é uma crise em escala 
mundial, e em todos os países os 
trabalhadores e jovens estão lutan-
do para resistir aos ataques da bur-
guesia. Para poder avançar, a Re-
volução Bolivariana precisa tirar 
da burguesia local todo o controle 
sobre os meios de produção e lutar 
pela unidade internacional da clas-
se trabalhadora.
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Laureano Jiménez

O PODEMOS tornou-se o ponto 
focal da política espanhola. Não há 
partido político ou meio de comu-
nicação que não disfarçe seu pânico 
aludindo ao perigo de “populismo”.

Desde que começou a recrutar 
militantes através do seu site, em 
julho passado, o PODEMOS filiou 
cerca de 275 mil pessoas. Dezenas de 
milhares de pessoas participam das 
reuniões semanais dos seus mais de 
1.000 círculos espalhados por todo 
o país. Com apenas um ano de vida, 
o PODEMOS passou do nada para 
transformar-se no partido, segundo 
algumas pesquisas, com maior inten-
ção de voto, com o apoio de cerca de 
30% da população e uma previsão de 
cerca de 6,5 milhões de votos. Tería-
mos que voltar ao ano de 1977, pou-
co depois da queda da ditadura, para 
encontrar um fenômeno político se-
melhante em entusiasmo, expectativa 
e organização de massa.

Em situação oposta, os velhos 
partidos nos quais o sistema se apoia-
va afundam diante da desconfiança 
geral. O PSOE (social-democratas) e 
o Partido Popular (direita) juntos ago-
ra representam menos de 50% dos 
votos, uma queda sem precedentes. 

Assim, a indignação contra este 
sistema de exploração, de abusos e 
injustiças sociais, transformou-se em 
militância política, em luta consciente 
para transformar esta sociedade. Isso 
não caiu do céu. A mobilização social 
incessante durante os quatro anos an-
teriores serviu para abalar a confiança 
de milhões de pessoas neste sistema 
podre, e temperar sua consciência e 
determinação. Mas a luta social por si 

mesma tem-se mostrado insuficiente 
para alterar o status quo. A profunda 
crise econômica que assola o sistema 
capitalista deixa uma margem muito 
estreita para deter os ataques ou man-
ter as antigas conquistas. Assim, ga-
nha força a ideia de que precisamos 
tomar o poder político e econômico 
em nossas mãos para “que se vayan 
todos”.

O CONTEXTO 
ECONÔMICO E SOCIAL

Os ataques sofridos pela classe 
trabalhadora e outros setores popu-
lares não têm precedentes nas déca-
das anteriores. E não foi só a redução 
brusca dos gastos sociais em educa-
ção, saúde, cultura, serviços sociais 
municipais e regionais, mas também 
as perdas de direitos trabalhistas, so-
ciais e democráticos. O último destes 
ataques foi a chamada “Lei da Mor-
daça” que, entre outras medidas rea-
cionárias, proíbe fotografar ou filmar 
a polícia em manifestações e protes-
tos populares.

Tudo isso contrasta vivamente 
com o fabuloso nível de vida dos ri-
cos. As 100 pessoas mais ricas do país 
aumentaram suas fortunas em 9,4% 
em um ano e acumularam 164.424  
milhões de euros [ou seja, 164 bi-
lhões e 424 milhões de euros], cerca 
de 15,6% do PIB do país, de acor-
do com a revista Forbes; e estes são 
apenas os rendimentos reconhecidos 
publicamente. O dado mais obsceno, 
pesquisado pela ONG Oxfam, infor-
ma que os 20 espanhóis mais ricos 
têm o mesmo rendimento que os 14 

milhões de espanhóis mais pobres. 
Não é por acaso, portanto, que a Es-
panha esteja na posição de segundo 
país mais desigual na Europa, atrás 
da Lituânia, e o segundo com maior 
pobreza infantil. 

No melhor dos casos, a previsão 
da patronal CEOE [Confederación 
Española de Organizaciones Empre-
sariales] é de uma taxa de desempre-
go de 20% para 2018-2019. Novos 
contratos de trabalho oferecem sa-
lários 20% e mesmo 40% inferiores 
aos de um ano atrás, daí que 34% dos 
trabalhadores ganhem menos que o 
salário mínimo, 645 euros, devido à 
proliferação de contratos temporários 
e de período parcial. Desde 2008, o 
poder de compra dos assalariados 
caiu 17%. 

Sem um forte boom econômi-
co internacional é impossível uma 
verdadeira recuperação econômica: 
o mercado interno foi reduzido pela 
queda do nível de vida da população, 
e há uma enorme dívida pública que 
continua crescendo e chegando perto 
de 100% do PIB, o que implica uma 
drenagem de mais de 35 bilhões de 
euros anualmente para o pagamento 
dos juros. 

Os dados mais recentes sobre 
a economia da União Europeia, o 
principal mercado espanhol, indicam 
que ela está estagnada e na beira da 
recessão. Isso já afeta o crescimento 
econômico espanhol, que está desa-
celerando. Um crescimento econô-
mico significativo está descartado, o 
que vai significar mais cortes e ajus-
tes. Portanto, nada de substancial foi 
resolvido. 

Círculo Ciudad Lineal, Madri, Espanha

PODEMOS: 
O que é e para onde vai?
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O governo esperava que a melho-
ria irrisória da atividade econômica 
manteria e aumentaria a sua base 
social de apoio, e se deparou com o 
oposto. Isso teve o efeito de aumen-
tar a raiva contra o governo em razão 
das precárias condições de vida,  e 
aumentou a irritação com a sua po-
lítica de ataques e sua insensibilidade 
social, que juntaram-se aos escânda-
los ultrajantes de corrupção e a impu-
nidade generalizada nas altas esferas.  
Isso explica por que, em meio aos 
“melhores” dados econômicos desde 
2008, o descrédito do PP e do PSOE 
continua crescendo e o PODEMOS 
amplia o seu apoio popular a cada dia 
que passa.

PÂNICO NA CLASSE
DOMINANTE

É inspirador ver como o medo 
deste lado transformou-se em en-
tusiasmo e desafi o, e a arrogância e 
desprezo do outro lado converteu-se 
em pânico e preocupação. Isso já se 
manifestou com a retirada dos pro-
jetos reacionários de reformas da lei 
do aborto e das eleições locais, e a 
demissão dos ministros Gallardón e 

Ana Mato das pastas da Justiça e da 
Saúde, respectivamente.  Também 
relaciona-se com isso a  campanha 
ofi cial lançada contra a corrupção, 
com a prisão repentina de muitos po-
líticos envolvidos em fraudes e deli-
tos fi scais.

O principal porta-voz da burgue-
sia espanhola, o diário El País, exem-
plifi cava magnifi camente o pânico 
da classe dominante em um de seus 
editoriais (“Ameaça ao sistema”, 
28/10/14): “A corrupção exige o sa-
neamento urgente  das instituições 
para evitar males maiores.” A quais 
males maiores se referia El País? Tal-
vez  à pobreza, ao desemprego, aos 
baixos salários, aos despejos, à degra-
dação dos serviços públicos? Nada 
disso. Aqui está a sua preocupação: 
“A natureza sistêmica da corrupção 
fornece munição fácil e demagógica 
aos que propõem uma ruptura,  não 
com o sistema corrupto, mas com o 
que é constitucional, inclusive para 
buscar soluções de caráter contrário à 
democracia”. A ideia de democracia  
do El País é aquela em que o povo 
vota a cada quatro anos e na qual são 
as grandes empresas e empresários 
que decidem as políticas do governo. 

Justamente é contra essa “democra-
cia” que lutamos. O medo que El País 
sente é do povo mobilizado e organi-
zado para mudar esta sociedade de 
cabo a rabo.

Agora, quando começam a soprar 
as primeiras brisas da Revolução, 
a burguesia espanhola encontra-se 
desprovida de dirigentes trabalhistas 
com um mínimo de autoridade para 
abortar as aspirações de milhões por 
uma mudança radical na sociedade. 

Os dirigentes do PSOE e das cen-
trais sindicais UGT e CCOO não têm 
nenhuma autoridade. Os escândalos 
de corrupção respingam neles por 
todos os lados e revelaram como as 
cúpulas políticas e sindicais, que on-
tem controlavam a esquerda e o mo-
vimento operário, foram totalmente 
integrados, corrompidos e engolidos 
pelo sistema.

ELEMENTOS 
DE UMA SITUAÇÃO 

PRÉ-REVOLUCIONÁRIA

O ataque brutal contra as condi-
ções de vida da população, e da clas-
se trabalhadora em especial, como re-
sultado da crise aguda que atravessa 

PODEMOS: O que é e para onde vai?

Assembleia cidadã de Vistalegre
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o Estado espanhol, causou tamanha 
desarticulação nas vidas de milhões 
de pessoas e expôs de tal forma a po-
dridão do sistema, que levou a uma 
crise aguda do sistema de dominação 
de classe da burguesia.

O que temos diante de nós são os 
elementos clássicos do desenvolvi-
mento de uma situação pré-revolu-
cionária que, em seus traços gerais, 
contém as seguintes características:

a) Crise, divisão e pânico na clas-
se dominante; descrédito crescente 
dos partidos e instituições em que 
se sustenta a sua dominação, que se 
veem arrastados por acontecimentos 
que não controlam em uma agenda 
que passa a ser imposta pelas ruas.

b) Giro da sociedade à esquerda, 
que afeta não só a classe trabalha-
dora, mas também setores da classe 
média, que buscam uma alternativa 
política para transformar a sociedade.

c) Salto qualitativo na participa-
ção política das massas, não só em 
manifestações de rua sem preceden-
tes e em votos para expressar seu pro-
testo; mas também em organização 
política, e fi liação a organizações.

Se aceitarmos como válida a de-
fi nição clássica de León Trotsky de 
que uma revolução é: “A entrada 
brusca das massas na cena da histó-

ria para tomar seu destino em suas 
mãos”; sem dúvida, o Estado espa-
nhol encontra-se na antessala de um 
processo revolucionário.

UM PONTO DE INFLEXÃO

O ponto de infl exão que marcou o 
início deste período foram as eleições 
europeias de 25 de maio de 2014. Ao 
descrédito dos dois partidos princi-
pais, PP e PSOE, que juntos tiveram 
49% dos votos, somou-se o fato de 
que os partidos situados à esquerda 
da social-democracia nunca tiveram 
um apoio eleitoral tão alto, como fo-
ram os 18% obtidos conjuntamente 
pela IU (Izquierda Unida, Esquerda 
Unida) e o PODEMOS, cerca de 3 
milhões de votos. O dado mais rele-
vante foi o apoio ao PODEMOS, que 
surgiu “do nada” com 1,25 milhão de 
votos, 8% do total. Poucas semanas 
depois o PODEMOS deixava para 
trás a IU nas pesquisas de opinião e 
começou a ameaçar a supremacia tra-
dicional do PP e do PSOE. 

O resultado das eleições de 25 
de maio, e os eventos subsequentes 
que causou, são a primeira expres-
são política signifi cativa da expe-
riência gigantesca de mobilizações 
de massa que ocorreram nos quatro 
anos anteriores na Espanha. Mesmo 
sem os dados de 2014, de acordo 
com dados ofi ciais, em 2012 e 2013 
já ocorreram uma média de 123 atos 
diários de protesto, de diferentes ti-
pos e amplitude. Cerca de 25% da 
população declarou ter participado de 
manifestações. Sem esta experiência 
acumulada, nunca poderia ter surgido 
o PODEMOS.

Para mencionar alguns dos mo-
vimentos de massa mais destacados 
desse período: o movimento dos 
“indignados” de 2011-2012; as lu-
tas contra os cortes orçamentários 
e os ajustes, com o surgimento da 
chamadas “Marés” (de saúde, edu-
cação, cultura, etc.), as duas greves 
gerais maciças em 2012, a marcha 

dos mineiros para Madri no fi nal de 
junho de 2012, a luta contra os des-
pejos, a luta contra a repressão poli-
cial e judicial, a onda de greves por 
tempo indeterminado desde o Outo-
no de 2013 até a Primavera de 2014 
contra o fechamento de empresas, 
reduções de salários e condições de 
trabalho; os levantes no bairro popu-
lar de Gamonal (Burgos) em janeiro 
de 2014; a Marcha da Dignidade em 
22 de março de 2014, que concentrou 
um milhão de pessoas em Madri; as 
mobilizações de massa na Catalunha 
pelos direitos democrático-nacionais 
do povo catalão; ou a criação de uma 
rede de organizações populares (Ma-
rés, Organização de Afetados pelas 
Hipotecas-PAH, Stop Despejos, Re-
des de Solidariedade Popular, orga-
nizações contra a repressão, contra a 
restrição do direito ao aborto, a favor 
da República, etc.) sem o controle 
direto de qualquer organização, nas 
quais participaram dezenas de milha-
res de pessoas.

Tudo isso já constituia um ponto 
de ruptura com o regime e o sistema 
político por  parte de vários milhões 
de pessoas, e indicava a busca de uma 
alternativa política de transformação 
social por parte de uma camada cres-
cente da classe trabalhadora e da ju-
ventude. 

A partir de 25 de Maio desenca-
deou-se toda uma série de aconte-
cimentos políticos que provocaram 
pela primeira vez, desde o início da 
crise, o medo e o pânico da classe 
dominante diante das mudanças po-
líticas produzidas. Então, tivemos a 
crise de liderança do PSOE, com a 
demissão de Alfredo P. Rubalcaba, 
secretário-geral do partido, e a ab-
dicação de Juan Carlos, refl etindo o 
profundo descrédito da monarquia, 
implicada em numerosos casos de 
corrupção. Pouca horas depois do 
anúncio da abdicação ocorreram de-
monstrações espontâneas por todo o 
país com centenas de milhares saindo 
às ruas exigindo a República.

América Socialista VI
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Outro fenômeno político, não me-
nos importante que o PODEMOS, foi 
a criação das organizações GANE-
MOS (ganhemos) para as eleições 
municipais de maio de 2015, como 
a expressão mais genuína da frente 
única da esquerda e dos chamados 
movimentos sociais, como resulta-
do da iniciativa tomada pela líder do 
PAH, Ada Colau, em Barcelona com 
GUANYEM Barcelona  (ganhemos 
barcelona, em catalão). A maioria 
das pesquisas coloca as organiza-
ções GUANYEM-GANEMOS em 
condição de disputar a prefeitura de 
grandes cidades, o que signifi ca outro 
terremoto político.

A primeira reação da classe do-
minante e de seus partidos diante da 
irrupção do PODEMOS foi de fúria. 
Durante meses, eles lançaram uma 
campanha histérica de insultos, de 
criminalização e ódio contra o PO-
DEMOS e seus dirigentes, acusando-
-os de cumplicidade com o ETA, de 
serem fi nanciados por Venezuela e 
Cuba e de pretenderem implantar na 
Espanha uma “ditadura bolivariana”, 
etc. Mas isso não teve nenhum efeito 
na ascensão do PODEMOS, o que 
demonstra o profundo descrédito dos 
dirigentes e partidos ofi ciais do siste-
ma.

Agora vemos uma atitude dife-
rente. Embora a burguesia e sua mí-
dia mantenham o porrete levantado, 
eles começaram, ao mesmo tempo,  
a oferecer uma cenoura para os diri-
gentes do  PODEMOS, para tentar 
integrá-los nas engrenagens do siste-
ma e desviar as aspirações potencial-
mente revolucionárias que estão por 
trás do seu apoio de massas.

O QUE ACONTECEU COM A 
ESQUERDA UNIDA (IU)?

Os eventos na Grécia no início de 
2012, e a rápida escalada do SYRI-
ZA que o levou a se tornar o primeiro 
partido de oposição, de repente con-
centrou a atenção na IU, na Espanha, 
ao longo de 2012. Foi quando, em 
poucas semanas, a intenção de voto 
na IU subiu dos 7% obtidos nas elei-
ções legislativas em novembro de 
2011 para 16% no Outono de 2012.

Foi o momento decisivo no qual a 
IU emergiu como uma força que en-
frentava o “establishment”, agitando 
slogans radicais e despertando uma 
esperança real de mudança nos mi-
lhões que, já naquela altura, agitavam 
e comoviam as ruas de todo o país 
com suas mobilizações maciças.

No entanto, mesmo nesses mo-

mentos, os dirigentes da IU demar-
cavam seu território e reforçavam 
seus vínculos com o “establishment”, 
alheios à nova realidade do país, 
impondo-se os interesses materiais 
de vários milhares de funcionários 
públicos em seu anseio para mante-
rem-se ligados às suas posições e ne-
gociatas a nível estatal, regional, pro-
vincial e local. Assim, estabeleceram 
pactos de governo com o PSOE na 
Andaluzia, comprometendo-se com 
a política de ajustes “por imperativo 
legal”; deram apoio parlamentar ao 
governo minoritário do PP na Extre-
madura, ou afundaram no descrédito 
na Comunidad de Madri, com um 
aparato caracterizado pela asfi xia da 
vida interna da organização e o seu 
envolvimento em escândalos de cor-
rupção, como o dos conselheiros da 
IU na principal instituição fi nanceira 
da região, Bankia (a antiga Casa Ma-
dri).

Desde o início de 2013, a ver-
dade é que a IU viu  seu apoio nas 
pesquisas estagnar. A principal razão 
para isso, além de ser amplamente 
vista como parte do sistema, foi que 
a direção paralisou a virada à esquer-
da iniciada um ano antes. Acima de 
tudo, a IU não lançou nenhum slogan 
radical que estimulasse o entusiasmo 
das massas, ao contrário do que fez o 
PODEMOS  posteriormente.

 Alberto Garzón, o jovem líder da 
IU, caracterizado por suas posições 
mais à esquerda na organização e 
que agora candidatou-se para as elei-
ções primárias que devem escolher o 
candidato da IU à Presidente do Go-
verno [da Espanha], expressou sua 
frustração com a política da IU nestes 
anos, da seguinte forma: “A IU tem 
tido muito pouca ambição política e o 
tempo histórico da sociedade foi mais 
rápido que o da própria organização 
(...) A candidatura que eu represento 
tem a intenção de fazer autocrítica, 
pretende dizer que a IU é uma ferra-
menta útil para transformar a socie-
dade...” (diário on-line Público).

PODEMOS: O que é e para onde vai?

Pablo Iglesias
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No entanto, a “ala esquerda” da 
IU tampouco propôs uma séria bata-
lha com projeção pública para desa-
fi ar a atual direção.

É por isso que a camada mais 
ativa das massas não viu na IU essa 
alternativa que buscava, e por isso 
procurou outras opções quando sur-
giu a ocasião, opções que refl etissem 
com mais precisão o seu estado de 
espírito, seu ódio de classe, sua in-
dignação e desejo de uma mudança 
real no país, como temos visto com o 
PODEMOS.

O QUE É O PODEMOS?
 
O surgimento e o desenvolvi-

mento do PODEMOS demanda um 
debate teórico importante sobre a as-
censão das organizações políticas de 
massa. 

Em geral, quando as massas ir-
rompem na política, elas tendem a 
fazê-lo dirigindo-se para às organiza-
ções tradicionais de massa. Esta fór-
mula é formalmente correta, mas não 
deve ser entendida como um dogma 
válido para todo o tipo de lugar e si-
tuação. 

Historicamente, as organizações 
tradicionais de massa – os partido so-
cialistas e comunistas, os sindicatos 
da classe, etc. – sempre expressam 
o movimento da classe trabalhado-
ra. Adquiriam uma certa vida inter-
na em tempos de convulsão social e 
retornavam para a apatia em tempos 
de boom econômico ou relativa esta-
bilidade social. Mas sempre, de uma 
maneira ou outra, mantiveram-se 
enraizadas e vinculadas diretamente 
com as massas, de maneira que em 
momentos de polarização social e 
revolução, tendiam a experimentar 
diferenciações em seu interior, com 
correntes de esquerda que expressa-
vam a pressão da classe trabalhadora, 
e correntes de direita que expressa-
vam as pressões da burguesia. Even-
tualmente, esta diferenciação interna 
acabava em rachas, seja a partir da ala 

da direita ou da esquerda. Foram os 
rachas de massas das alas de esquer-
da dos partidos socialistas na década 
de 1920, sob os efeitos da Revolução 
Russa, que deram origem aos Parti-
dos comunistas. Voltamos a ver si-
tuações semelhantes nas décadas de 
1930 e 70 do século passado, a últi-
ma convulsão revolucionária global 
antes da atual.

No entanto, agora vemos um fe-
nômeno peculiar em alguns países, 
que deve ser explicado. No momen-
to de maior convulsão econômica e 
social da história recente da Grécia 
e da Espanha, os velhos partidos so-
cialistas, que chegaram a obter um 
esmagador apoio eleitoral durante 
décadas, mas cujas direções se com-
prometeram até as ultimas consequ-
ências com as políticas de ajuste e 
ataques à classe trabalhadora, não 
experimentaram nenhuma rachadura 
séria em seu interior. Nem uma voz 
signifi cativa ergueu-se dentro desses 
partidos, antes que eles despencas-
sem nas pesquisas (no caso do PA-
SOK), que denunciasse a rendição 
de seus dirigentes e exigisse a defesa 
de um programa, ainda que não so-
cialista, mas reformista da esquerda, 
muito menos se formou uma corrente 
de oposição de esquerda signifi cativa 
em seu interior.

O que isto signifi ca é que esses 

partidos, pelo menos na Grécia e Es-
panha, se degeneraram tanto, perde-
ram de tal maneira os seus laços com 
a classe trabalhadora, foram coopta-
dos de tal modo pelo aparelho do Es-
tado e seus agentes burgueses na dire-
ção, que não conseguiram refl etir em 
seu interior as convulsões e os terre-
motos sociais das lutas e a indignação 
das massas trabalhadoras. No caso da 
Grécia isso é um fato consumado. O 
PSOE, ainda que não possamos toda-
via ser conclusivos, poderia seguir o 
mesmo caminho do PASOK.

Por outro lado, não é por acaso 
que a completa podridão da social-
-democracia fi que em evidência 
neste grande momento de viragem 
histórica, com o início da revolução 
europeia no sul do continente.

Então, o que é e como surgiu o 
PODEMOS concretamente? O PO-
DEMOS é um refl exo da agitada 
situação política e social espanhola. 
Mas, paradoxalmente, a iniciativa 
da sua criação não partiu de nenhum 
organismo criado pelo movimento 
de massas nem de seus ativistas mais 
destacados, mas sim de um grupo 
de midia e de professores da univer-
sidade em torno da fi gura de Pablo 
Iglesias - ligado à IU no passado - 
junto com  a organização Esquerda 
Anti-capitalista,  ativistas da Frente 
Cívica dirigida por Julio Anguita (ex-
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-dirigente estatal da IU), e o apoio do 
diário on-line Público, amplamente 
acompanhado pela militância e o ati-
vismo de esquerda. Mas, muito rapi-
damente, foi recebendo a adesão de 
ativistas sociais e sindicais da extensa 
rede de movimentos sociais que deu 
lugar ao movimento de 15 de Maio, o 
movimento dos Indignados.

Na verdade, o PODEMOS surge 
e se desenvolve em razão do vazio 
político e ideológico no movimento 
operário e na esquerda espanhola, 
devido à incapacidade da direção da 
IU para emergir como uma referên-
cia com sufi ciente autoridade política 
e moral.

No entanto, uma iniciativa polí-
tica como o PODEMOS, que pôde 
conquistar o apoio de massas que 
adquiriu, nas condições sociais e po-
líticas descritas, não poderia ser lan-
çado com sucesso pelo simples vo-
luntarismo de um pequeno grupo de 
pessoas. Se assim fosse, qualquer pe-
queno grupo audacioso poderia criar 
um movimento de massas a partir 
do nada. Algo mais seria necessário: 
um palanque, um alto-falante, estar 
colocado em um ponto visível para 
milhões de pessoas.

Por um desses acidentes históri-
cos que expressa uma necessidade, 
esse palanque, esse alto-falante foi 
proporcionado pela televisão.  Pablo 
Iglesias foi no último ano um assíduo 
participante em programas de entre-
vistas e debates políticos, de grande 
audiência. As ideias radicais de Pablo 
Iglesias entraram na casa de milhões 
de famílias todos os dias durante me-
ses e elas se conectaram com o am-
biente de raiva, desconforto e indig-
nação. Foi a partir da consciência da 
sua popularidade que ele lançou este 
movimento político, há justamente 
um ano.

Em pouco tempo, o PODEMOS 
organizou dezenas de eventos pú-
blicos muito concorridos por todo o 
país, e foram criados dezenas de cír-
culos, que por sua vez começaram a 

agrupar vários milhares de pessoas. 
Com base em seu grande desempe-
nho nas eleições europeias de 25 de 
maio de 2014, o movimento experi-
mentou o crescimento explosivo que 
vemos atualmente.

O PODEMOS E A 
“QUESTÃO NACIONAL”

Um dos efeitos mais positivos 
que resultou da irrupção do PODE-
MOS e do GUANYEM-Barcelona 
foi o de cortar pela raíz o perigoso 
processo de divisão e confrontação 
da classe trabalhadora catalã e basca 
com relação aos seus irmãos de clas-
se do resto do estado. A defesa enér-
gica e corajosa do “direito de decidir” 
pelos dirigentes do PODEMOS fez a 
população catalã e basca ver, pela pri-
meira vez, que no resto da Espanha 
há um apoio e uma compreensão para 
os seus direitos democráticos, minan-
do os confrontos e divisões da classe 
trabalhadora promovidos pela direita 
espanhola e pelos nacionalistas cata-
lães e bascos. O fato de que dentro 
do GUANYEM, na Catalunha, co-
abitem partidários da independên-
cia com partidários da permanência 
dentro do Estado espanhol também 

ajudou a cortar pela raíz a intensão 
dos nacionalistas catalães de levantar 
um muro de divisão dentro da classe 
trabalhadora da Catalunha em linhas 
nacionais.

As pesquisas também dão ao 
PODEMOS uma força crescente 
em ambas as comunidades, catalã e 
basca, a ponto de substituir o PSOE 
como a principal força na esquerda 
não nacionalista. Concretamente, o 
PODEMOS agora aparece como a 
força com maior intenção de voto na 
Catalunha para uma eventual eleição 
geral. Em Euskadi, o PODEMOS se-
ria a segunda força política na Comu-
nidade Autônoma Basca, com mais 
de 25% dos votos, sendo a primeira 
em Araba, a primeira força empatada 
com EH Bildu em Gipuzkoa e pri-
meira força também em Navarra.

A ASSEMBLEIA CIDADÃ 
E O MODELO DE DEBATE 

INTERNO

Entre os meses de outubro e no-
vembro, o PODEMOS realizou o seu 
congresso constituinte,  a Assembleia 
Cidadã. O momento central foi o ato 
presencial de 18-19 de Outubro, em 
Madri. Foi um evento extraordinário, 

PODEMOS: O que é e para onde vai?

Sim podemos
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com 8.000 pessoas entusiasmadas: 
jovens, combatentes veteranos dos 
anos 70, trabalhadores, desempre-
gados, donas de casa, aposentados. 
Foram aprovadas resoluções em fa-
vor da saúde e da educação públicas, 
contra os despejos e a corrupção, e a 
favor do fi m do pagamento da dívida.

Houve um debate vibrante, no 
qual a maioria das intervenções se 
posicionaram por uma democracia 
mais ampla na sociedade e dentro do 
PODEMOS, contra os bancos e o ca-
pitalismo, em favor da nacionalização 
dos setores estratégicos da economia. 
As referências à classe trabalhadora 
provocaram calorosos aplausos que 
desmentem o caráter supostamente 
despolitizado que alguns  atribuem à 
militância do PODEMOS.

No entanto, o programa do PO-
DEMOS não é socialista, baseado na 
expropriação do grande capital sob 
controle dos trabalhadores, que seria 
a única maneira de implementar as 
reformas propostas no seu programa.

Também deve dotar-se de uma 
estrutura consistente que garantisse o 
máximo de controle da direção pela 
base. Embora ninguém possa negar o 
caráter democrático da discussão no 
congresso, vale a pena refl etir sobre 
se o modelo organizacional utilizado 
na Assembleia Cidadã é o mais ade-
quado para promover a participação 
mais ampla e consciente da militân-
cia. Do nosso ponto de vista, o siste-
ma adotado possui algumas falhas, 
que poderiam ser resolvidas com um 
método alternativo. 

Por exemplo, não foram organi-
zadas assembleias presenciais locais, 
provinciais e regionais anteriores  à 
Assembleia Cidadã, por meio de de-
legados escolhidos pela base.  Isto 
ocorreu porque, infelizmente, a dire-
ção do PODEMOS tem dado eco, e 
ampliado conscientemente, aos pre-
conceitos das camadas mais atrasa-
das, ou recentemente incorporadas na 
luta política, contra a organização por 
delegados eleitos democraticamen-

te pela base, que é a maneira mais 
efi ciente e democrática de discutir e 
decidir dentro das organizações de 
massa, exceção feita às assembleias 
de base nos Círculos ou agrupamen-
tos de bairro.

Assim, a militância foi obrigada a 
ler e discutir em uma única circuns-
crição todos os documentos e emen-
das do primeiro até o último dos cír-
culos, via internet. Isso fez com que 
apenas uma minoria de membros 
com tempo sufi ciente realmente pu-
desse participar plenamente das dis-
cussões e decisões.

Isso foi agravado porque o sis-
tema de debate permitia que cada 
membro apresentasse emendas e 
projetos alternativos aos documentos 
ofi ciais com a única condição de que 
tivessem o apoio de apenas outros 
quatro membros de seu círculo, os 
quais não estavam obrigados a con-
cordar politicamente com eles! Dessa 
forma, as posições de um membro 
de um círculo alcançaram a mesma 
representação que as posições de 30, 
40 ou 50 pessoas desse mesmo cír-
culo que tivessem concordado com 
uma posição comum. Isso favoreceu 
a apresentação de centenas de emen-
das e documentos alternativos, o que 
transformou o processo de debate 
interno em algo extraordinariamente 

confuso, cansativo, e impossível de 
manejar. Para colocar alguma ordem, 
criou-se um comitê  anônimo desig-
nado pela direção provisória até a As-
sembleia Cidadã (a Equipe Técnica), 
não sujeito a qualquer controle, que 
teve a tarefa de propor alterações, fu-
sões e transações nos documentos e 
emendas que,  a seu critério, fossem 
similares. Por fi m, a militância foi 
confrontada com a tarefa impossível 
de decidir, no prazo de uma semana, 
qual dos 3 documentos (político, or-
ganizacional, ético) eles considera-
vam mais adequados, de uma massa 
de 55 rascunhos (23 documentos po-
líticos, 22 organizacionais e 10 sobre 
ética), o que implica ler e estudar 8 
documentos diariamente, em média, 
por uma semana.

Também causou uma grande con-
trovérsia o sistema de votação dos 
documentos políticos, organizacio-
nais e éticos, que deviam ser votados 
ou excluidos em blocos apresentados 
por um mesmo grupo, ao invés de 
permitir que cada militante votasse 
cada documento individualmente, 
de acordo com sua preferência. Isso 
favoreceu o grupo dirigente de Pablo 
Iglesias, cujos documentos foram vo-
tados em bloco pela maioria da mi-
litância; mais ainda quando ele vin-
culou a sua permanência na direção 
com a votação dos seus documentos. 

Para a postulação de candidatos 
a Secretário-Geral e ao Conselho 
Cidadão - o mais alto órgão de dire-
ção, composto de 62 pessoas - e para 
a Comissão de Garantias, composta 
por 10 pessoas, o procedimento foi 
semelhante. Finalmente foram apre-
sentados 30 candidatos em listas fe-
chadas e várias centenas de candida-
turas individuais foram distribuídos 
da seguinte forma: 72 candidatos a 
secretário Geral (10 em listas e 62 
individualmente), 693 candidatos ao 
Conselho Cidadão (233 agrupados 
em 21 listas e 460 individualmente) 
e 268 candidatos à Comissão de Ga-
rantias (93 agrupados em 13 listas e 
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175 individualmente). Assim, a mili-
tância do PODEMOS também teve 
que escolher e votar pela internet as 
suas preferências, no prazo de uma 
semana, e dentre este volume de can-
didatos (1173), que em sua grande 
maioria eram quase totalmente des-
conhecidos. Como é sabido, o grupo 
de Pablo Iglesias também ganhou o 
apoio esmagador da militância para 
compor a direção.

Acreditamos que um verdadeiro 
sistema de discussão democrática 
por delegados eleitos diretamente nos 
círculos, superada a primeira instân-
cia do círculo de bairro ou localida-
de, simplificaria muito o sistema de 
discussão e teria disponibilizado aos 
militantes 3 ou 4 documentos e listas 
de candidatos que concentrariam as 
diferenças mais significativas entre 
eles em matéria de orientação políti-
ca, programa e organização interna.

Apesar disso, o nosso movimento 
ainda é jovem, e temos que confiar 
que a experiência irá criar as condi-
ções para superar essas deficiências, 
tanto a nível político quanto organi-
zacional.

A NECESSIDADE DE 
ESCLARECIMENTO 

IDEOLÓGICO: 
NACIONALISMO, ESQUERDA, 

MARXISMO

As principais referências do PO-
DEMOS tem homenageado desde o 
inicio, precisamente, a maravilhosa 
experiência revolucionária das mo-
bilizações e movimentos políticos 
que ocorreram na América Latina na 
última década. Experiências como a 
revolução Bolivariana da Venezuela, 
a “Revolução Cidadã” do Equador, 
e processos semelhantes na Bolívia 
e Argentina, tiveram um grande im-
pacto em suas concepções políticas e 
organizacionais.

Por isso, eles adotaram o nome 
dos Círculos para o seus agrupa-
mentos regionais e setoriais, e a ba-

gagem ideológica nacionalista do 
“Povo contra a oligarquia”, na qual, 
supostamente, a classe trabalhadora 
aparece diluída na “nação oprimida” 
junto com os pequenos proprietários 
e empresários, que são confrontados 
com uma oligarquia “apátrida” aliada 
ao imperialismo.

Por outro lado, renunciam a ca-
racterizar o seu movimento como 
de “esquerda” –mesmo que se re-
conheçam como tais, a nível pesso-
al - argumentando que a dicotomia 
“esquerda-direita” já não serve para 
aglutinar grandes maiorias, pois o ter-
mo “esquerda” pode causar rejeição 
em setores populares provenientes da 
direita. Apostam, em troca, no uso da 
expressão “unidade popular”.

 Do nosso ponto de vista, muitas 
das conclusões e políticas organi-
zacionais destes companheiros ba-
seiam-se numa tradução mecânica de 
ideologias e formas de organização 
latino-americanas - enraizadas na sua 
história e experiência de lutas - que 
não correspondem à realidade euro-
peia e espanhola, em particular.

Para começar, a grande maioria 
dos países latino-americanos – que 
são mais atrasados do ponto de vista 
do desenvolvimento econômico capi-
talista, e relegados em muitos casos a 
serem exportadores de matérias-pri-
mas dentro da divisão internacional 
imperialista do trabalho - possuem 
composição de classe mais comple-
xa do que a espanhola. Na maioria 
desses países, o principal processo de 
diferenciação de classe, entre a clas-
se trabalhadora e a classe capitalista, 
não foi desenvolvido de maneira tão 
completa, persistindo formas sociais 
e econômicas que combinam ele-
mentos capitalistas e coloniais; isto 
somado ao fato do empobrecimento 
e do desenraizamento maciço de uma 
parte da população vinda do cam-
po que se concentra na periferia das 
grandes cidades e que vive no desem-
prego ou subemprego crônico, e são 
chamados de pobres urbanos.

Por isso, o nacionalismo “de es-
querda” latino-americano tem uma 
base material sobre a qual se desen-
volver e ainda desempenha um papel 
relativamente progressista na luta 
contra o capitalismo e o imperialis-
mo. Assim, o nacionalismo de um 
trabalhador ou camponês venezue-
lano ou mexicano desempenha um 
papel útil em sua mobilização con-
tra o saque e a exploração a que está 
submetido o seu país pelas multina-
cionais estrangeiras e as elites locais 
cúmplices do imperialismo.

No entanto, a Espanha é um país 
imperialista, embora de segunda 
classe. A classe trabalhadora constitui 
cerca de 80% da população ativa, o 
campesinato e o artesanato urbano 
são uma minoria da população. No 
Estado espanhol - sem grandes recur-
sos naturais nem matérias-primas re-
levantes expostos à pilhagem por par-
te das multinacionais – o sentimento 
de classe é muito desenvolvido entre 
os trabalhadores, e não é mediado por 
sentimentos de opressão imperialista, 
mas sim pela exploração dos “patrões 
de casa”.

Na verdade, o nacionalismo es-
panhol se nutre do velho e decadente 
passado imperial dos séculos XVI 
ao XIX, e da exploração e do saque 
a que as multinacionais espanholas 
submetem atualmente os países lati-
no-americanos e do Norte da África, 
incluindo Marrocos, Argélia, etc. Há 
uma tradição reacionária que é usa-
da, além disso, para negar direitos 
democrático-nacionais ao povo ca-
talão, basco e galego, como o direito 
à auto-determinação. Nem a classe 
operária, nem outras camadas popu-
lares excluídas, jamais foram mobili-
zadas para lutar por justiça social, em 
nossa história contemporânea, sob a 
ideologia do nacionalismo espanhol. 
O oposto foi o caso.

Por isso, os marxistas de Lucha de 
Clases seguem defendendo o caráter 
de classe da luta pela transformação 
da sociedade. Ou seja, que é a clas-
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se trabalhadora o setor da população 
mais forte, numeroso e consciente 
para realizar uma completa transfor-
mação da sociedade, arrastando atrás 
de si os outros estratos populares 
oprimidos e excluídos. Essa trans-
formação só pode ser realizada com 
medidas socialistas de expropriação 
do grande capital, com um planeja-
mento racional das forças produtivas 
sob o controle democrático dos traba-
lhadores, em um regime de autêntica 
democracia operária e popular, com 
base em comitês de delegados eleitos 
e revogáveis a qualquer momento em 
cada empresa, fábrica, bairro e povo-
ado, coordenados entre si em todos 
os níveis.

Para dizer toda a verdade, tam-
bém o nacionalismo “de esquerda” 
ou “popular” latinoamericano tem 
mostrado limitações importantes. 
Apesar de tudo, nesses países, a clas-
se trabalhadora é a única força que 
pode dirigir a nação oprimida con-
tra o capitalismo e o imperialismo - 
como aconteceu na Rússia em 1917, 
também um país atrasado e oprimido 
pelo imperialismo. Seja na Venezue-
la, Equador, Bolívia ou Argentina, o 
nacionalismo “popular” nunca con-
seguirá livrar-se do domínio do ca-
pital estrangeiro e nacional, aliado 
ao primeiro, sem a expropriação dos 
mesmos sob a direção da classe tra-
balhadora destes países.

Também discordamos de que a 
caracterização do movimento como 
de “esquerda” seja um obstáculo para 
conseguir o apoio de uma maioria 
significativa da população. As pes-
soas não são guiadas por rótulos em 
suas preferências políticas, mas pelo 
conteúdo concreto das políticas e dos 
programas das organizações.

A principal força de atração do 
PODEMOS não decorreu de ter se 
afastado da caracterização de “es-
querda”. Precisamente o oposto. 
Decorreu da sua imagem como um 
grupo político “antiestablishment” e 
da sua hábil oratória contra os ban-

queiros, os ricos e a “casta”, e a favor 
dos gastos sociais e do aumento dos 
impostos sobre as grandes empresas;  
características, todas elas, que a popu-
lação assimila como  de “esquerda”. 
Isso porque a palavra “esquerda”, 
longe de suscitar uma rejeição geral, 
está associada com a luta pela justi-
ça social e contra todos os tipos de 
opressão e discriminação. Não deixa 
de ser notável que, nas pesquisas de 
opinião, tanto a maioria de seus sim-
patizantes e eleitores, quanto a popu-
lação em geral, veem o PODEMOS 
situado tanto ou mais à esquerda do 
que a IU, e ainda assim ele continua a 
crescer nas preferências de voto.

A base fundamental de apoio do 
PODEMOS é operária, como de-
monstrado por todos os estudos so-
ciológicos sérios publicados até hoje, 
incluindo mesmo os do governo, por 
meio do Centro de Investigações So-
ciológicas. E o importante apoio que 
o PODEMOS obtém em setores da 
classe média, simplesmente revela o 
rápido giro à esquerda dessas cama-
das da população, como tantas vezes 
aconteceu na história, atraídas não 
pela “moderação” do PODEMOS, 
mas por seu radicalismo, pela ima-
gem que projeta de querer mudar de 
modo radical essa realidade insupor-
tável.

Para nós, usar a palavra “esquer-
da” não tem nada a ver com a defesa 
de uma “etiqueta”. O problema de re-
negar a “esquerda” é o risco de cair 
em uma explicação simplista e mora-
lista da estrutura da sociedade e dos 
problemas sociais e, consequente-
mente, não propor a forma adequada 
para enfrentá-los e resolvê-los.

Para nós, os problemas sociais e 
econômicos são um produto inevi-
tável da sociedade de classes, e não 
o resultado da ação de “maus” polí-
ticos ou empresários, a quem seria 
suficiente substituir por “bons” polí-
ticos e empresários que estejam em 
conformidade com a justiça e o bem 
comum. O empresário mais progres-

sista e virtuoso não terá outra opção 
além de aumentar a exploração dos 
trabalhadores se a concorrência de 
um empregador rival ameaça afundar 
o seu negócio. E tratará de burlar o 
fisco tanto quanto for possível para 
aumentar os seus lucros, pois é esse, 
e somente esse, o objetivo de uma 
empresa privada. Se ele puder  subor-
nar políticos e juízes para manter sua 
empresa competitiva e expandir o seu 
negócio, não hesitará em fazê-lo. Não 
é um problema  “moral”, mas sim o 
interesse de uma classe social que 
vive da exploração de mão de obra 
alheia para conseguir lucros, lucros 
que decorrem - como explicou Karl 
Marx há 150 anos - do trabalho não 
remunerado dos trabalhadores, da ex-
ploração do trabalho.

O que isso tem a ver com a “es-
querda”? O conteúdo político da pa-
lavra “esquerda” evoluiu desde suas 
origens no início do século XIX até 
adotar uma concepção de “classe” na 
sociedade, dos pobres contra os ricos, 
dos trabalhadores contra os patrões 
ou, se preferirem, dos “de baixo” 
contra os “de cima”. Excluir a pala-
vra “esquerda” da própria fisionomia 
política implica eliminar o conceito 
de luta de classes da mesma. Por isso 
discordamos neste ponto dos colegas 
do PODEMOS. De qualquer forma, 
não queremos exagerar. Considera-
mos este aspecto como algo relativa-
mente secundário no debate dentro 
do PODEMOS uma vez que, na prá-
tica, nunca teve grande repercussão 
dentro da organização ou entre seus 
eleitores, cuja grande maioria segue 
considerando-se de esquerda e, como 
tal, considera o movimento.

Há outros aspectos a serem men-
cionados. Alguns companheiros do 
PODEMOS justificam o abandono 
da linguagem científica do marxismo, 
com sua terminologia “ultrapassada” 
de “classes sociais”, “socialismo” ou 
“revolução” porque a consideram um 
obstáculo, por sua aparência “radi-
cal”, para ganhar o apoio de amplas 
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camadas da população. Da mesma 
forma, evitam entrar abertamente em 
debates tão relevantes sobre a “repú-
blica”, a “monarquia”,  as “naciona-
lizações” de grandes empresas, etc. 
Eles argumentam que usar essas pa-
lavras ou entrar nesses debates daria 
aos cães da mídia burguesa pretexto 
para fazer um grande escândalo pú-
blico e afastá-los do apoio de uma 
parte signifi cativa das classes mé-
dias e de setores politicamente mais 
atrasados da classe trabalhadora. Em 
vez disso, eles acreditam que termos 
como “povo”, “pátria”, “cidadãos”, 
“desprivatização”, têm uma aparên-
cia mais “inofensiva” e são mais úteis 
para aproximar-se destas camadas da 
população.

É verdade que Pablo Iglesias de-
clarou que eles tratam de “suavizar” 
as suas palavras e expressões para 
dizer o mesmo que nós em algumas 
questões. Por exemplo, ele conside-
ra que a palavra “desprivatização” 
soa melhor que “nacionalização” e 
difi culta a crítica maliciosa da im-
prensa reacionária. Ou quando ele 
é questionado sobre a República e 
evita pronunciar-se explicitamente, 

afi rmando em vez disso que concor-
da com a eleição do chefe de estado 
em eleições.

Perante tudo isto, devemos dizer 
duas coisas. Em primeiro lugar, não é 
a primeira vez que dentro da esquer-
da argumentos semelhantes a esses 
são apresentados. Tradicionalmente, 
foram os social-democratas os que 
defenderam “suavizar” a linguagem e 
o programa para atrair a classe média. 
Lamentavelmente, o que começou 
como uma concessão em palavras 
aos preconceitos políticos atrasados, 
fi nalmente terminou em concessões 
políticas aos grandes empresários e 
em sua assimilação ao sistema que 
diziam combater.

Em segundo lugar, não é possível 
realizar a tarefa de transformar a so-
ciedade tentando brincar de esconde-
-esconde com a classe dominante, ou 
pretendendo ser mais esperto que ela 
na utilização das ferramentas de co-
municação. Não vamos conseguir en-
ganar a burguesia. Mas sim podemos 
enganar e desorientar os que sofrem 
as injustiças do sistema, obscurecen-
do os objetivos pelos quais lutamos. 
A classe trabalhadora e a juventude 

merecem ouvir em alto e  bom som o 
que queremos e o que é preciso para 
transformar a sociedade e acabar com 
as injustiças sociais - começando pe-
las camadas mais ativas e avançadas 
que dão o sangue  nas reuniões dos 
Círculos do PODEMOS, nos movi-
mentos sociais, greves, manifesta-
ções, etc.

Somente se a maioria da popula-
ção que padece sob esse sistema tiver 
clara consciência sobre as causas de 
seus problemas e de como resolvê-
-los estarão dispostos a dar tudo para 
mudar a realidade que os rodeia.

Os marxistas não são “radicais” 
apenas por serem. Na realidade são 
os ativistas políticos mais realistas 
que existem, porque graças ao nosso 
estudo e método de análise científi cos 
podemos conhecer as leis que regem 
a sociedade. Isso nos permite ver a 
realidade como ela é, e também nos 
proporciona as chaves e o programa 
necessários para transformá-la, aten-
dendo às necessidades e os interesses 
da imensa maioria.

Aceitamos que convencer uma 
clara maioria da sociedade sobre as 
nossas propostas pode demorar um 
pouco mais do que outras posições 
que soam como alternativas aparen-
temente mais “fáceis” e “indolores”, 
embora conduzam a uma falsa solu-
ção que é impossível de ser alcançada 
– uma “terceira via” para tentar lidar 
com a tarefa impossível de alcançar 
a justiça social com a economia per-
manecendo nas mãos uma minoria 
gananciosa de oligarcas e super-ricos 
- mas o apoio que conseguirmos será 
mais forte e sólido. E estamos ple-
namente confi antes de que a experi-
ência e a nossa agitação, mais cedo 
ou mais tarde, acabarão ganhando a 
grande maioria da classe operária, 
e dos outros setores populares ex-
plorados, para o nosso programa de 
transformação socialista da socieda-
de. Isso é ainda mais verdadeiro no 
período revolucionário em que en-
tramos, caracterizado pela rapidez na 
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aprendizagem da ampla maioria da 
população.

O PROGRAMA DO PODEMOS

Como mencionado anteriormen-
te, a classe dominante espanhola e 
europeia está histérica e em pânico, 
tentando aterrorizar a população com 
um desastre econômico se o PODE-
MOS aplicar o seu programa.

Mas o que propõe este progra-
ma? Embora ainda não exista um 
programa elaborado, e só tenha sido 
apresentado formalmente um “do-
cumento de bases” para a discussão, 
além de propostas isoladas em algu-
mas entrevistas e análises da impren-
sa, foi proposto, em linhas gerais, 
que os  ricos paguem mais impostos 
e que seja combatida a fraude fiscal, 
proibição dos despejos, revogação da 
contrarreforma trabalhista do PP que 
deixa os trabalhadores sem direitos, 
retroação da idade de aposentadoria 
para os 65 anos, redução do preço da 
luz, aumento das verbas para a edu-
cação e saúde pública, outorga de 
uma renda para aqueles sem fontes 
de renda, devolução do dinheiro pe-
los bancos resgatados com dinheiro 
público, redução da jornada de traba-
lho sem redução de salário para que 
mais desempregados possam traba-
lhar, colocar os corruptos na cadeia e 
devolução do dinheiro roubado, entre 
outros.

São todas medidas progressivas 
que nós apoiamos incondicionalmen-
te e que dariam um alívio para o sofri-
mento de milhões de pessoas. 

No que se refere ao “desastre” – 
anunciado pela classe dominante no 
caso do PODEMOS aplicar seu pro-
grama - realmente não precisamos es-
perar por um governo do PODEMOS 
para vê-lo. Já estamos suportando um 
desastre. Por acaso não existem 5,5 
milhões de desempregados, 750 mil 
famílias sem rendimento, e 300.000 
famílias despejadas com outras deze-
nas de milhares aguardando o mesmo 

destino? E os 300.000 jovens “fazen-
do a vida” no exterior, e os “novos” 
salários de 600 euros, ou os contratos 
por dias e semanas?

As horas extras sem remunera-
ção, pensões e salários congelados; 
hospitais, escolas e universidades 
sem pessoal nem recursos suficientes, 
também já causam um desastre. Mas, 
é claro, é o “nosso” desastre, para a 
classe trabalhadora e nossas famílias.

Qual é o desatre “deles”, dos ricos 
e privilegiados? Por acaso os executi-
vos das grandes empresas e dos gran-
des bancos  abriram mão dos seus 
milhões de euros para compartilhar 
os sacrifícios com as famílias dos tra-
balhadores? Nada disso. As empresas 
estão ganhando 64% a mais que no 
ano passado, de acordo com o Banco 
de Espanha. E a banca espera atin-
gir este ano 10 bilhões em lucros, os 
mais altos desde 2010.

O programa apresentado pelos 
companheiros da direção do PO-
DEMOS, mesmo com limitações, 
só pode ser aplicado se os ricos e as 
grandes empresas fossem obrigados 
a ceder parte de seus enormes lucros 
para atender às necessidades sociais 
mais prementes. Esse é o pânico e o 
“desastre” “deles”, que vaticinam.

NENHUMA CONCESSÃO
À PRESSÃO DOS RICOS

O período atual que atravessamos 
é extremamente inspirador, mas tam-
bém cheio de perigos. As enormes 
expectativas depositadas no PODE-
MOS fazem com que as grandes em-
presa e os bancos estejam exercendo 
uma enorme pressão sobre os diri-
gentes da organização para isolá-los 
e pressioná-los a moderar seu progra-
ma, a fim de ampliar a sensação de 
que “nada pode ser feito” para trans-
formar radicalmente a sociedade.

Devemos permanecer, portanto, 
firmes em nossas reivindicações e de-
mandas. E o primeiro passo deve ser 
exigir a restituição integral de todas 

as conquistas sociais e trabalhistas 
que o PSOE e, acima de tudo, o PP 
destruíram nos últimos anos.

A única maneira de conseguir isso 
é através da inclusão no programa 
das seguintes medidas, entre outras:

a) Repudiar a dívida pública. É 
impossível implementar um plano de 
investimentos em obras públicas, ha-
bitação, hospitais, e restaurar os gas-
tos sociais eliminados, sem repudiar 
o pagamento desta dívida, gerada em 
grande parte pelo resgate de bancos e 
grandes empresas. Só devem ser res-
peitados, com a devolução de seu di-
nheiro, os pequenos poupadores que 
lá depositaram as economias de uma 
vida inteira de trabalho.

b) Repartir o emprego sem redu-
ção salarial. Nacionalização de qual-
quer empresa que feche ou demita 
trabalhadores. Temos 5,5 milhões de 
desempregados e muitas necessida-
des sociais insatisfeitas. O trabalho 
deve ser distribuído, com menos tra-
balho para que todos trabalhem, sem 
redução de salário para preservar as 
condições de vida das famílias traba-
lhadoras. Se os empresários não de-
sempenham um papel para promover 
o desenvolvimento da sociedade, e 
procuram apenas o seu enriqueci-
mento pessoal à custa do sofrimento 
de milhões de famílias, os trabalha-
dores é que devem assumir o contro-
le do que produzimos, substituindo 
a motivação do lucro pela finalidade 
social da produção.

c) Plano de desenvolvimento da 
infra-estrutura, serviços sociais e cul-
turais para acabar com o desemprego 
e melhorar as condições de nossas vi-
las e cidades.

d) Não ao trabalho precário. Os 
trabalhadores precisam de estabili-
dade no emprego para aspirar a um 
projeto de vida digno. Chega de viver 
com empresários que lucram com a 
chantagem a que nos submetem de 
renovar ou não o contrato!

e) Escala móvel de preços-salá-
rios. Para preservar o nível de vida 
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das famílias dos trabalhadores, é ne-
cessário introduzir um mecanismo 
que determine automaticamente o 
ajuste de salários e pensões em rela-
ção ao aumento dos preços.

f) Salário Mínimo Interprofissio-
nal, pensões mínimas, e renda básica 
para as pessoas sem renda, de 1200 
euros. Precisamos de renda mínima 
acima do nível de subsistência. Isto 
também irá evitar que os empresá-
rios rebaixem o nível geral dos sa-
lários dos trabalhadores. Para isso 
propomos um rendimento mínimo 
de 1.200 euros, o que equivale a 60% 
do salário médio de um trabalhador 
qualificado.

h) Proibição dos despejos. Expro-
priação sem indenização das casas e 
imóveis vazios em mãos de bancos 
e imobiliárias. O aluguel ou hipoteca 
não devem exceder 15% da renda fa-
miliar.

i) Nacionalizar os bancos e os 
setores estratégicos da economia. 
O repúdio da dívida pública traria a 
questão de como financiar os gastos 
de um governo popular e de esquer-
da. Isto só pode ser feito pela expro-
priação de todo o setor bancário e de 
seguros, para servir como uma ferra-
menta para planejar a economia.

No entanto, a nacionalização 
dos bancos é, em si mesma, insufi-
ciente. Precisamos nacionalizar os 
setores estratégicos que dominam a 
economia, sob a gestão e o controle 
democrático dos trabalhadores e do 
conjunto da sociedade. 

Devemos começar nacionalizan-
do as empresas do IBEX35 (as 35 
maiores empresas do país) e com-
pletar com a nacionalização das 100 
grandes empresas listadas na bolsa 
de valores e que controlam 70% da 
atividade econômica. Isso seria mais 
do que suficiente para começar o pla-
nejamento dos recursos do país, que 
atenda os interesses da esmagadora 
maioria da população.

Devemos rejeitar qualquer com-
pensação pela nacionalização destas 

grandes empresas, para evitar a sua 
descapitalização. Seus proprietários 
já acumularam bilhões de euros em 
lucros ao longo de décadas. Apenas 
devemos indenizar os pequenos acio-
nistas e poupadores que depositaram 
nessas empresas seus pequenos capi-
tais e poupanças.

Devemos acrescentar que muitas 
dessas empresas monopolistas eram, 
até 15 ou 20 anos atrás, empresas pú-
blicas muito rentáveis que acabaram 
apropriadas pelos “amigos” do poder 
e pela oligarquia espanhola, a preços 
de pechincha.

UMA ALTERNATIVA 
SOCIALISTA PARA
TODA A EUROPA

Quem pode opor-se a isso? É 
claro, as 200 famílias que dominam 
a economia do país, várias dezenas 
de milhares de indivíduos de classe 
média alta que comem das migalhas 
que caem dos ricos, os altos escalões 
militares e os chefes de polícia, além 
da casta judicial. Mas que força eles 
representam frente a milhões de ho-
mens e mulheres que sustentam a 
sociedade com o seu trabalho e suor? 
Não há nenhuma força mais podero-
sa na sociedade do que a classe tra-
balhadora, mobilizada e lutando para 
defender uma política que atenda aos 
interesses da imensa maioria.

A direita e a social-democracia 
tentam assustar-nos dizendo que se 
um governo do PODEMOS e a es-
querda implementassem esta política, 
uma política socialista, despencariam 
os investimentos e seríamos expulsos 
do euro e da União Europeia. É uma 
possibilidade.

Mas isso seria apenas um lado 
da moeda. Um estado espanhol so-
cialista imediatamente despertaria o 
entusiasmo e a solidariedade dos tra-
balhadores do resto da Europa com 
mobilizações massivas. Estas mobi-
lizações estariam dirigidas também 
contra a classe dominante de seus 

países para exigir as mesmas medi-
das socialistas que foram aplicadas 
na Espanha.

De modo que uma Espanha so-
cialista não estaria isolada. Os traba-
lhadores da Grécia, Portugal e Itália 
responderiam imediatamente, e em 
breve seriam seguidos pelos traba-
lhadores na Irlanda, França, Grã-
-Bretanha; e, sim, na Alemanha tam-
bém. E estariam criadas as bases para 
a derrubada do capitalismo e para o 
estabelecimento das Estados Unidos 
Socialistas da Europa.

O que precisamos, portanto, é 
uma ação de governo enérgica, com-
plementada com a mobilização ativa 
da classe trabalhadora e da juventu-
de nos locais de trabalho e nas ruas, 
para desbaratar qualquer tentativa de 
reação, e, logo em seguida, apelar aos 
trabalhadores do resto da Europa para 
que sigam o nosso exemplo.

AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
E REGIONAIS DE MAIO

É complicado antecipar uma pers-
pectiva eleitoral precisa. Estamos em 
uma época de mudanças rápidas e 
agudas no ambiente social e nas sim-
patias políticas. Na situação atual, 4-5 
meses (até as eleições de Maio) é um 
tempo muito longo e podem surgir 
eventos inesperados que impactem o 
ambiente social explosivo. Por isso, 
qualquer perspectiva que formula-
mos deve ser condicional e estar su-
jeita à revisão. No entanto, o quadro 
geral parece claro, com três partidos, 
PP, PSOE e PODEMOS disputando 
o primeiro lugar em uma faixa de 
intenções de voto que oscilam entre 
22% e 30%. Também podemos dizer 
que, quaisquer que sejam os mean-
dros do desenvolvimento político, 
tanto nas eleições locais e regionais, 
como nas eleições legislativas de no-
vembro, o conjunto da esquerda deve 
alcançar uma vitória esmagadora (in-
cluindo aqui o PSOE, por sua base 
social de apoio, apesar do declínio do 

PODEMOS: O que é e para onde vai?



América Socialista
16

partido), e o PP vai sofrer uma pesada 
derrota e verá desmoronar o fabuloso 
poder político local, regional e nacio-
nal que acumulou na última década.

Pode-se esperar que o PODE-
MOS se integre às candidaturas do 
GANEMOS para as eleições munici-
pais na maioria dos lugares, embora 
essa integração seja de difícil diges-
tão em alguns lugares, seja porque a 
IU pretenda abocanhar essas candi-
daturas (como em Málaga e Córdo-
ba), seja pela pressão das bases do 
PODEMOS, e de alguns carreiristas 
dentro dele, que embriagados pelos 
êxitos atingidos pela subida nas pes-
quisas desdenharão qualquer ideia 
de frente única. Especialmente em 
muitas cidades médias e pequenas é 
previsível que o PODEMOS apre-
sente-se com as suas próprias candi-
daturas, quer seja pela insignifi cância 
da IU nesses lugares, quer seja por 
disputas pessoais e brigas de aparatos 
tão típicas dessas áreas.

O GANEMOS, com toda a pro-
babilidade, vai superar o PSOE na 
maioria das grandes cidades, parti-
cularmente em Madri, Barcelona,   
Valencia, Sevilla, Zaragoza e Vigo. 
Aqui teremos uma situação inte-
ressante. Mesmo que talvez o GA-
NEMOS não consiga uma maioria 
absoluta em algumas dessas cidades 
importantes, nas quais o PP (exceto 
Barcelona) poderia continuar a ser a 
principal força em votos, a esquerda 
como um todo, incluindo novamente 
aqui o PSOE, teria sim a maioria.

Uma situação similar ocorreria 
nas eleições regionais, nas quais to-
das as pesquisas preveem uma maio-
ria de esquerda na Comunidade de 
Madri, País Valenciano, Astúrias, 
Aragão, Extremadura, Murcia, etc, e 
onde o PODEMOS poderia emergir 
como primeira ou segunda força po-
lítica.

Nestas condições, quem teria os 
maiores problemas seriam os diri-
gentes do PSOE. Durante meses, 
eles juntaram suas vozes ao coro da 

direita qualifi cando o PODEMOS e o 
GANEMOS como “populistas”. Mas 
a pressão social em direção a uma 
maioria de esquerda será insuportá-
vel. O que fará o PSOE sendo, previ-
sivelmente, uma força menor diante 
do PODEMOS-GANEMOS? Per-
mitirá o estabelecimento de governos 
de municípios e regiões autônomas 
dirigidos pelo PODEMOS-GANE-
MOS, ou antecipará o futuro de go-
verno de “unidade nacional” com o 
PP, colocando-o em prática em gran-

des municípios e em comunidades 
autônomas, onde a rejeição e o ódio 
aos governos do PP é clamoroso?

Se a direção do PSOE decidir 
apoiar o PODEMOS-GANEMOS, o 
grito de indignação da imprensa bur-
guesa seria ensurdecedor, e provo-
caria a oposição nas suas fi leiras dos 
setores abertamente pró-burgueses 
(Bono, Felipe González, etc.) que ve-
riam como um grande perigo essa si-
tuação, porque deixaria o PSOE sem 
nenhum espaço para se opor a um 

Que perspectivas eleitorais para o PODEMOS?
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futuro governo nacional do PODE-
MOS (em conjunto com outras for-
ças de esquerda com representação 
parlamentar, como a IU) após as elei-
ções gerais, se, como é previsível que 
os votos conjuntos de PODEMOS-
-IU-PSOE  superem a direita, com 
um PSOE tendo um menor número 
de deputados que o PODEMOS.

Mas se, como é possível, a dire-
ção socialista se aliar com o PP e ou-
tros setores da direita (nacionalistas, 
UPyD, Ciutadans) para frear a esquer-
da, pagará muito caro por tal ação, e 
sofreria um desprestígio tão grande 
que seus votos cairiam em níveis tão 
baixos na eleição geral em novembro 
que levaria o partido a uma situação 
semelhante à do PASOK grego. Cer-
tamente, muitos grupos e dirigentes 
intermediários se recusariam a acatar 
a decisão da direção federal de apoiar 
o PP nos municípios e comunidades 
autônomas, e isso levaria o partido a 
uma grande crise, com rachas e debi-
lidade extrema.

Sob estas condições, teríamos que 
esperar para ver se os deputados que 
o PSOE conseguir na eleição geral de 
novembro seriam suficientes para as-
segurar uma maioria suficiente a um 
eventual governo de “unidade nacio-
nal” PP-PSOE. Este é um risco mui-
to grave que deve encher de pavor a 
classe dominante e os dirigentes do 
PSOE.

O que parece inevitável é o bom 
resultado do PODEMOS-GANE-
MOS nos municípios e comunidades 
autônomas, que irá impulsionar ain-
da mais o apoio popular ao PODE-
MOS nas eleições de novembro, na 
qual poderia ser a força mais votada, 
embora provavelmente sem maioria 
absoluta.

PERSPECTIVAS PARA UM 
GOVERNO DO PODEMOS

A perspectiva de um governo de 
“unidade nacional” é defendida, ain-
da que em voz baixa, por membros 

relevantes do PSOE e do PP. No 
entanto, a perspectiva de um gover-
no de “unidade nacional” PP-PSOE 
não necessariamente tem que tomar 
forma em apenas um ato e de forma 
imediata. Esta perspectiva poderia 
concretizar-se em duas etapas.

Para não queimar todos os na-
vios na primeira batalha, poderia ser 
inicialmente constituído um gover-
no minoritário do PSOE ou do PP, 
no caso de um dos dois ser o maior 
partido nas eleições legislativas de 
novembro, com o apoio parlamentar 
dos outros partidos do regime; isto se 
não for proposto a antecipação das 
eleições, como tem defendido repeti-
damente o jornal El País, temeroso de 
que o  PP e o PSOE cheguem enfra-
quecidos a esse momento.

Somente quando esse governo de 
minoria desse sinais de esgotamento 
ou fosse ultrapassado pela mobili-
zação social poderíamos finalmente 
ver a formação de um governo de 
“Unidade nacional” formado por 
PP, PSOE e possivelmente UPyD-
-Ciutadans, com o apoio parlamentar 
dos nacionalistas burgueses Catalães 
e bascos.

Um governo de “unidade nacio-
nal” deste tipo nasceria como um 
governo profundamente impopular, 
e teria garantido para si imediata-
mente o ódio e o desprezo da classe 
trabalhadora. Manteria os ajuste e 
os ataques antisociais, num contexto 
de estagnação econômica. É bastan-
te improvável que tal governo possa 
terminar seu mandato. Os protestos 
sociais, a repressão, a estagnação 
econômica, os cortes, a corrupção e 
assim por diante, vão gerar uma si-
tuação insuportável que levará ine-
vitavelmente a uma grande crise de 
governo e à convocação antecipada 
de uma nova eleição.

Em tal situação, seria irresistível a 
escolha de um governo de esquerda 
liderado pelo PODEMOS em coali-
zão provável com outras forças afins, 
como a IU. 

A eleição de um governo do 
PODEMOS, sozinho ou em coali-
zão com outras forças de esquerda, 
desencadearia um enorme entusias-
mo popular e iria enfrentar pressões 
opostas da classe trabalhadora e da 
burguesia.

Desde o primeiro dia, haveria 
uma pressão asfixiante contra o go-
verno, com ameaças de fuga de ca-
pitais, de transferência de empresas 
para o exterior, falências, etc. para 
colocar o governo contra as cordas.

Ao mesmo tempo, serão postas 
em cima da mesa as exigências de-
mocráticas inadiáveis, como o direito 
de autodeterminação da Catalunha 
e do País Basco, o referendo sobre 
a república, ou os laços que seguem 
amarrando o Estado com a Igreja.

O PODEMOS terá uma escolha 
diante de si: ir em direção à políticas 
socialistas de expropriação do grande 
capital ou ceder à pressão implacável 
da classe dominante.

A NECESSIDADE DA 
CORRENTE MARXISTA 

PODEMOS PELO 
SOCIALISMO

É, portanto, absolutamente vi-
tal contribuir para o esclarecimento 
político e ideológico do movimento 
diante das tarefas que a história nos 
apresenta. A necessidade de uma 
rede ou corrente marxista dentro do 
PODEMOS é uma tarefa crucial. 
Uma corrente marxista alheia aos in-
teresses de aparelhos e às brigas por 
cargos, e cujo compromisso não seja 
outro que contribuir para proporcio-
nar ao movimento as ferramentas e 
propostas mais eficazes para comba-
ter a exploração e a injustiça social. 
Os camaradas de Lucha de classes, 
junto com dezenas de colegas do PO-
DEMOS, organizamos um círculo de 
discussão em torno destas propostas, 
que chamamos de Podemos pelo So-
cialismo. Una-se a nós para levar a 
cabo essa tarefa.

PODEMOS: O que é e para onde vai?
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Em dois anos, o governo de Peña 
Nieto deu largos passos adiante em 
reformas há muito sonhadas pela 
grande burguesia. Parecia um gover-
no que não podia ser contido, e que 
o movimento dos trabalhadores não 
podia enfrentar de maneira efetiva. 
Mas décadas de ataques e lutas leva-
ram a que de um modo “subterrâneo” 
se fosse desenvolvendo um maior 
questionamento ao sistema e ao re-
gime que o sustenta, um sentimento 
de que as coisas não vão bem e que é 
necessário agir para mudar pela raiz 
o sistema e tomar o poder na socie-
dade. Um exemplo são os estudan-
tes do Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), que empreenderam uma greve 
por 76 dias para lutar por seu futuro, 
por uma educação de melhor qualida-
de e democrática. Quase no mesmo 
momento em que 44 escolas do IPN 
entravam numa greve generalizada, 
os acontecimentos em Ayotzinapa, 
onde foram assassinados 3 estudantes 
e mais 43 dados como desaparecidos, 
sacudiram o país inteiro e atraíram os 
olhos do mundo para o México.

O diário Reforma publicou, no 
primeiro dia de dezembro, que nos 
últimos 4 meses a aprovação de Peña 
Nieto caiu de 50% para 39%, ao mes-
mo tempo em que 81% da população 
vê como ruim ou péssima a manei-
ra como ele combate a violência e, 
quanto ao combate à corrupção, 72% 
desaprovam as medidas do governo. 
O jornal Universal, por seu lado, dis-
se que 54% das pessoas acham que o 
atual governo está em seu pior mo-
mento, enquanto o periódico Excel-
sior disse que 60% dos mexicanos es-
tão contra a forma como o presidente 
está governando o país (El País, 2 de 
dezembro de 2014).

Depois do caso Iguala [o mas-
sacre dos estudantes] a popularida-
de do presidente caiu ainda mais ao 
descobrir-se que sua esposa, Angélica 
Rivera, havia adquirido uma casa de 
7 milhões de dólares. A empresa que 
construiu a casa estava envolvida em 
um projeto de construção ferroviária, 
com capital chinês de cerca de 3,75  
bilhões de dólares, que teve que can-
celar. 

Uma evidência clara do despres-
tígio governamental aparece no fato 
de que a empresa Televisa, que deu 
apoio e proteção a Peña Nieto desde 
antes de sua candidatura presidencial, 
se distanciou dele. Loret de Mola, um 
dos principais comentaristas da emis-
sora, e Eugenio Derbéz, um dos seus 
principais comediantes, fi zeram co-
mentários críticos “apoiando” a causa 
de Ayotzinapa e criticando o governo. 
Mandam-lhe um sinal: “Se te afun-
das, o farás sozinho, não nos levará 
contigo”. Diante desse isolamento, 

Peña Nieto, em 7 de dezembro, disse 
que a Televisa é um motivo de orgu-
lho para os mexicanos. 

A revista Times dos EUA, no co-
meço de 2014, havia publicado em 
sua capa uma foto de Peña Nieto com 
a legenda “Saving México” (“Sal-
vando o México”). Em novembro de 
2014 esta mesma revista publicou: 
“(o caso Ayotzinapa) causou um ter-
remoto político  de uma dimensão 
que o México não vê há gerações – 
talvez até mesmo desde a revolução 
de 1910”. É possível que os protestos 
não tenham superado os de 2006 con-
tra a fraude eleitoral, mas o descrédito 
do regime é enorme e as massas estão 
dando mostras de querer mudar de 
uma vez por todas a situação de caos, 
pobreza e violência que vivem diaria-
mente sob o capitalismo mexicano.  

O TERROR CONTINUA

Só na primeira semana de dezem-
bro foram assassinados pelo menos 
4 estudantes. Dois deles eram da 
UNAM, outra foi Erika Bravo de Mi-
choacán, que teve a pele arrancada e 
a última é Edith Gutiérrez, estudante 
do Politécnico que foi assassinada ao 
regressar  a sua casa, depois de sair 
de uma assembleia estudantil na sua 
escola durante a greve. Alguns des-
ses crimes poderiam ser catalogados 
como comuns, mas refl etem a reali-
dade de um sistema que assassina o 
que há de mais valioso na sociedade,  
a sua juventude.

A violência é cotidiana, no ano de 
2010 foram encontrados 72 migran-
tes assassinados em San Fernando 
Tamaulipas, entre abril e outubro de 
2011 encontrou-se mais de 330 res-
tos humanos em covas clandestinas 

Carlos Ricardo Márquez
A Esquerda Socialista

México: Socialismo ou Barbárie?  

Enrique Peña Nieto
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México: Socialismo ou Barbárie? 

em Durango, e em maio de 2012, 49 
corpos foram empilhados em uma 
estrada de Nuevo Leon. Em Tlataya, 
Estado do México, em 30 de julho de 
2014, o exército fuzilou 15 pessoas 
que haviam se rendido depois de um 
enfrentamento. Os acontecimentos 
de Ayotzinapa trouxeram à tona que 
o Estado de Guerrero está cheio de 
covas clandestinas, de assassinados 
e desaparecidos. Não são só 43, a 
Anistia Internacional denunciou que 
são mais de 22 mil desaparecidos, só 
no ano de 2014 foram mais de 5 mil. 
Massacres, decapitações, homicí-
dios ... são histórias de todos os dias. 
Como chegamos a esse ponto?

DE REFORMAS A 
CONTRA - REFORMAS

O fundamento de toda essa de-
composição social se encontra em 
primeira instância na deterioração 
constante do nível de vida das mas-
sas, a superexploração, o desemprego 
crônico, e o saque efetuado contra o 
país por parte dos grandes capitalistas 
nacionais e estrangeiros. Segundo a 
OCDE, atualmente, 22% dos jovens 
entre 15 e 29 anos não estudam nem 

trabalham, o que equivale a 7.337.520 
pessoas. 

O México, graças a sua revolução 
e ao desenvolvimento industrial gera-
do nas décadas posteriores, criou até 
certo ponto um estado de bem-estar 
social. Entre 1934 e 1981 a economia 
teve um crescimento de mais de 6% 
ao ano. Para poder desenvolver o ca-
pitalismo, o Estado teve que intervir 
na economia, nacionalizou o petró-
leo, a eletricidade, os bancos, absor-
veu a maior parte da indústria telefô-
nica (Telmex) e milhares de empresas 
se tornaram propriedade estatal como 
as siderúrgicas, as mineradoras, as 
empresas de fertilizantes, etc.

A revolução mexicana, embora 
não tenha feito justiça plena para as 
massas operárias e camponesas – o 
que só teria sido possível com a to-
mada do poder pelos operários em 
aliança com os camponeses, e o esta-
belecimento de uma economia estatal 
planificada democraticamente – fez 
sim concessões importantes a eles, 
foram criadas grandes instituições 
de previdência social como o IMSS 
e o ISSSTE. Em 1965 havia 870 uni-
dades hospitalares e consultórios e 
7.900 médicos, e em 1980 já havia 

8.100 consultórios e hospitais e mais 
de 52 mil médicos. Também foram 
criadas instituições de moradia para 
os trabalhadores como o FOVISS-
TE ou o INFONAVIT, assim como 
a CONASUPO que até hoje oferece 
leite a preços acessíveis para que as 
crianças tenham acesso a este alimen-
to, etc.

Na década de 30, com Lázaro Cár-
denas, se cria o Instituto Politécnico 
Nacional para formar os quadros téc-
nicos que se faziam necessários para 
o desenvolvimento do país, também 
se instituem as escolas normais rurais, 
e inclusive chegou-se a decretar a 
educação socialista, embora Trotsky, 
que vivia no país, fazendo um balan-
ço sobre isso, diria que o exemplo 
do México demonstrava que não era 
possível ter uma real educação socia-
lista sem o socialismo. Na década de 
1950 se expropria uma fazenda em 
Chapingo, Estado do México, para 
que deixasse de ser uma propriedade 
de ricos latifundiários e se tornasse 
uma escola para camponeses pobres, 
que até hoje tem como lema: “Explo-
rar a terra, não o homem”. O quê se 
viu em geral foi uma massificação 
da educação em todos seus níveis. A 

Manifestação de familiares das vítimas e líderes normalistas
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UNAM em 1924 tinha 9 mil estudan-
tes, 72 mil por volta de 1964 e quase 
300 mil em 1970.

A constituição de 1917 tem um 
caráter burguês, entretanto os cam-
poneses e operários em armas obriga-
ram que fossem introduzidos nela di-
reitos para os trabalhadores do campo 
e da cidade. Ocorreram períodos de 
grande intensidade na luta dos traba-
lhadores que permitiram avançar na 
obtenção de concessões e direitos, e 
isso se viu nos anos 20, nos anos 30 
com Cárdenas, e na chamada insur-
gência sindical da década de 1970. 

Com isso não queremos dar uma 
visão idealizada do regime surgido 
com a revolução. O Estado bonapar-
tista se equilibrava entre as classes 
mas defendendo sempre o sistema 
capitalista, fazia concessões a setores 
das massas e reprimia duramente seus 
opositores. Um exemplo disso foi a 
repressão das greves dos professores 
em 1954; dos ferroviários em 1958; 
o assassinato do dirigente camponês 
Rubén Jaramillo em 1962; a repres-
são ao movimento dos médicos em 
1964-65; o massacre de estudantes 
em 2 de outubro de 1968; a guerra 
suja da década dos anos 70, na qual 
desapareceram centenas de ativistas 
do movimento operário, revolucioná-
rio e estudantil; o assassinato de mais 
de quinhentos militantes de base do 
PRD, quando este ainda tinha um for-
te enraizamento popular; a repressão 
da luta zapatista e das comunidades 
indígenas como foi o caso do mas-
sacre de Acteal em 1997; massacres 
como o de Aguas Blancas e do Char-
co em Guerrero; o encerramento vio-
lento da greve da UNAM em 2000; a 
repressão à população de Atenco em 
2006, quando Peña Nieto  governava 
o Estado do México; a desocupação 
violenta de Zócalo em 2013 quando 
os professores mantinham uma ocu-
pação; os presos políticos do período 
peñanietista e anteriores ou a repres-
são arbitrária contra as manifestações 
em que protestávamos pelos 43 nor-

malistas desaparecidos em Ayotzina-
pa, estes são só alguns exemplos do 
verdadeiro caráter do regime. 

Em que pese o caráter reacio-
nário do regime que sustenta o ca-
pitalismo mexicano, no passado 
ocorreram avanços como um certo 
desenvolvimento industrial e de fato, 
sob a pressão da luta dos trabalhado-
res, fizeram-se concessões às massas. 
Entretanto hoje não vemos mais re-
formas, mas sim contra-reformas. O 
México apenas expressa localmente o 
caráter atual do sistema capitalista em 
seu conjunto, o qual em um país atrás 
do outro vai retirando tudo que tinha 
sido conquistado. Na Europa civili-
zada, os operários gregos, espanhóis, 
italianos e portugueses sabem muito 
bem o que é isso. 

UMA BURGUESIA 
PARASITÁRIA

Desde o governo de Miguel de 
la Madrid (1982-1988) iniciou-se a 
ofensiva contra os trabalhadores, a 
qual se intensificou durante o gover-
no de Salinas (1988-1994). Foram 
sendo privatizadas as empresas esta-
tais,  o Estado sendo quem amamen-
tava a nova burguesia parasitária, e a 
economia tornou-se ainda mais vin-
culada com a dos Estados Unidos; a 
agricultura foi sendo destruída impor-
tando-se mais milho do que produzi-
mos, que é o nosso alimento princi-
pal, obrigando o camponês a buscar 
alternativas de sobrevivência como 
a migração e o cultivo de drogas; fo-
ram destruídos os contratos coletivos 
de trabalho e a organização sindical, 
foi intensificada e ampliada a jornada 
de trabalho e os salários diminuíram. 
Cifras oficiais estimam que 42% dos 
mexicanos são pobres.

Em 1987, quando a revista For-
bes começou a publicar a lista dos 
homens mais ricos do mundo, Garza 
Sada era o único capitalista mexi-
cano que aparecia e 4 anos depois a 
lista também trazia o nome de Emilio 

Azcárraga. Em 2013 já são 35 me-
xicanos e um deles é o primeiro da 
lista: Carlos Slim. Na realidade deve-
riam ser 36 mexicanos, já que Cha-
po Guzmán foi apagado da lista por 
razões políticas e não por ter deixado 
de ser um proeminente empresário da 
droga.  As fortunas dos 35 homens 
mais ricos do México que aparecem 
na Forbes somam quase 170 bilhões 
de dólares (Dados tomados de Marti 
Batres G., El gran Fracaso: las cifras 
del desastre neoliberal mexicano, Bri-
gada para leer en libertad).

A burguesia mexicana historica-
mente tem sido parasitária, subordi-
nada ao imperialismo e incapaz de 
jogar um papel progressista. Teve 
que se valer do Estado para ter algum 
tipo de desenvolvimento. Um dado 
que demonstra isso é que, na década 
de 80, o governo vendeu indústrias 
estatais no valor de 30 bilhões de dó-
lares, mas posteriormente gastaria 90 
bilhões de dólares para salvar essas 
mesmas empresas privatizadas.

O Estado joga o papel de mãe 
superprotetora dos capitalistas. A 
Pemex destinava 70% de seu rendi-
mento ao erário público (63 bilhões 
de dólares em 2011), representando 
40% do orçamento estatal. Por sua 
vez, a América Movil só destina 6,1% 
de seu rendimento para impostos, a 
Telmex 6,5%, a Peñoles 9,2%, o Wal-
mart 2,1%, a Televisa 5%, e Bimbo 
2,3% ...Nem somando os impostos 
que todas as empresas privadas pa-
gam juntas se igualam ao que a Pe-
mex paga. (Ibidem)

Em 1982 existiam 1155 empresas 
públicas, em 1993 só sobraram 213. 
Mas indústrias chaves como as do 
setor de energia ainda se mantinham 
sob controle estatal e toda uma série 
de leis dificultavam a que os capita-
listas fossem ainda mais longe no 
esmagamento dos sindicatos e na su-
perexploração da classe trabalhadora. 
O governo de Peña Nieto em 2 anos 
realizou um enorme avanço na lega-
lização e aplicação do programa da 
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burguesia. 
O ano em que Peña Nieto tomou 

posse, em 2012, investigadores da 
UNAM do Centro de Análises Mul-
tidisciplinar, fi zeram um estudo da 
produtividade do operário mexicano 
no qual se dizia que em apenas 9 mi-
nutos de trabalho um operário gerava 
um salário mínimo,  e quem ganhava 
isso trabalhava as outras 7 horas e 51 
minutos gratuitamente para os pa-
trões e o Estado. Com as reformas na 
Lei Federal do Trabalho, se está per-
mitindo o barateamento ainda maior 
da força de trabalho. As riquezas que 
apropriam a cada dia são imensas 
para os capitalistas. O capitalismo por 
sua vez não consegue desenvolver a 
indústria e os empregos necessários, 
o desemprego é crônico e só pode ser 
compensado com toda uma série de 
“bicos” improvisados individualmen-
te. Atualmente, 41% dos empregos 
são formais, frente a 59% que estão 
na informalidade, e aqui pode ser 
incluído quem tem um pequeno ne-
gócio, trabalha em casa ou limpa os 
vidros dos carros nos cruzamentos.

AS REFORMAS 
DE PEÑA NIETO

A Reforma Trabalhista foi a pri-
meira das grandes reformas aprova-
das na era peñanietista, fomenta o 

trabalho eventual através da contra-
tação por temporada ou hora, bara-
teia e facilita a demissão, torna quase 
impossível se ter uma aposentadoria, 
facilita o ataque aos sindicatos. 

O segundo passo foi golpear os 
trabalhadores estáveis, sobretudo 
os sindicatos mais decisivos que se 
mantiveram em luta. Dado que os 
eletricistas da Luz e Força do Centro, 
organizados no poderoso Sindicato 
Mexicano de Eletricistas, foram des-
pedidos em 2008, durante o governo 
panista (PAN) de Felipe Calderón, o 
próximo alvo a ser atacado foi o setor 
dos professores, com o maior sindi-
cato da América Latina, a SNTE, em 
geral controlado por setores burocrá-
ticos pró-patronais (Charros), mas 
que conta com uma ala de esquerda 
muito combativa, a Coordenação Na-
cional dos Trabalhadores da Educa-
ção (CNTE).

A “reforma educacional” aprova-
da durante o governo de Peña Nieto é, 
na realidade, uma reforma trabalhista 
para os trabalhadores da educação bá-
sica. Busca além disso que o estado 
se desobrigue fi nanceiramente, obri-
gando que parte dos recursos para a 
manutenção e funcionamento das es-
colas tenha que ser paga pelos pais e 
alunos.

A Reforma Fiscal foi menos 
agressiva do que originariamente 
pretendiam, que era tributar o valor 
agregado de 16% a medicamentos, 
alimentos e livros. No fi nal foi esta-
belecido um regime fi scal mais duro 
com os pequenos e médios negócios 
e instituídos novos impostos em zo-
nas fronteiriças, protegendo os gran-
des empresários, para os quais con-
tinuam mantendo um regime fi scal 
condescendente, no qual quase não 
pagam impostos.

Outra Reforma foi a da Telecomu-
nicações, que expressava um confl ito 
entre setores da burguesia representa-
dos por Carlos Slim (América Móvil) 
e Emilio Azcárraga (Televisa). Esta 
reforma favorece as empresas televi-

sivas. Nessa reforma também se pro-
move a censura e a espionagem por 
parte do Estado Mexicano. Somado a 
isto, tomaram-se outras medidas con-
tra a luta dos trabalhadores e dos jo-
vens que limitam a mobilidade e que 
justifi cam a repressão (por exemplo, 
a Ley Bala em Puebla). No meio dos 
protestos pelo ocorrido em Ayotzina-
pa, a Câmara de Deputados aprovou 
mudanças constitucionais que abrem 
espaço para que num futuro próximo 
se aprovem leis que limitem e proí-
bam manifestações.

A aprovação da Reforma da Ener-
gia é um verdadeiro ponto de infl e-
xão. O governo de Lázaro Cárdenas 
nacionalizou o petróleo como uma 
medida contra a rapinagem dos impe-
rialistas britânicos e americanos, com 
o objetivo de ter um desenvolvimento 
nacional em linhas capitalistas. Esta é 
a principal indústria do país e gerou 
décadas de estabilidade. Hoje há uma 
grande dependência das exportações 
do petróleo.

Com estas reforma as empresas 
estatais de energia elétrica e petróleo 
permitirão que o capital privado pos-
sa incursionar nestes ramos da pro-
dução. Em termos concretos, grande 
parte dos lucros, que antes iam para o 
erário público, agora irão para os bol-
sos dos capitalistas privados, reduzin-
do o orçamento do Estado, o que irá 
resultar em cortes nos gastos sociais 
(saúde, educação, etc.). Haverá de-
missões e perdas de direitos para os 
petroleiros e eletricistas. Também ha-
verá aumento do custo de energia que 
afetará as famílias dos trabalhadores.

Essas reformas e, sobretudo a tra-
balhista e a da energia, são um ver-
dadeiro ponto de infl exão. O que pre-
tendem é abaixar o nível das grandes 
conquistas da revolução mexicana e 
colocar o país à mercê das aves de 
rapina capitalistas para que possam 
saqueá-lo e explorá-lo. Em meio a 
uma crise global capitalista, o Estado 
mexicano põe à venda o país e facili-
ta a exploração de seus trabalhadores 
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para tratar de atrair o investimento 
privado. E mesmo que isso ocorra, 
não signifi cará uma melhora para as 
massas, e pagaremos com nosso suor 
e nosso sangue as consequências des-
ta reforma.

A GUERRA CONTRA O 
NARCOTRÁFICO E A 

INGERÊNCIA IMPERIALISTA

Esses ataques são parte da expli-
cação da atual situação em que se 
encontra o México. Quanto à violên-
cia, essa explodiu com a entrada de 
Felipe Calderón no poder. Esse ano 
vimos uma das maiores mobilizações 
do país, com greves muito combati-
vas de trabalhadores mineiros e me-
talúrgicos, manifestações de até três 
milhões de pessoas e a criação da 
Assembleia Popular dos Povos de 
Oaxaca, um soviete embrionário que 
disputava o poder do estado local en-
cabeçado por Ulisses Ruiz.

Antony Garza, na ocasião embai-
xador dos Estados Unidos no Méxi-
co, descreveu a situação de Calderón 
ao tomar posse na presidência como 
“a da maior debilidade política possí-
vel”, acrescentando em um comuni-
cado interno, revelado pelo Wikile-
aks, que: “Corremos o risco de que os 
assuntos de maior importância para 
nós fi quem estagnados a não ser que 
possamos enviar um forte sinal de 
apoio para que o futuro mandatário 
logre impor sua agenda”.

Desde o início o imperialismo in-
trometeu suas mãos para salvar um 
governo que cambaleava diante da 
luta revolucionária das massas.  Um 
representante do governo Bush in-
formou que “uma equipe da missão 
sob meu comando estará ativamente 
envolvida na equipe de transição de 
Calderón para promover e fazer pro-
gredir áreas que são prioritárias para 
nós”. Chegando à conclusão que Feli-
pe Calderón “vai necessitar de muito 
apoio do governo dos Estados Uni-
dos” (La Jornada 21-02-2011).

Foi nesse contexto que se lançou a 
guerra contra o narcotráfi co, que sig-
nifi cou a militarização do país e um 
meio para fazer as pessoas voltarem 
para suas casas e desativar o movi-
mento revolucionário das massas. 
Isso rompeu todo equilíbrio entre os 
cartéis da droga e foi o catalizador 
para acelerar as contradições. Desen-
cadeou uma luta sangrenta pelo mer-
cado da droga, na qual o governo de 
Calderón intervinha apoiando Chapo 
Guzmán e seu cartel de Sinaloa, mas 
todos os carteis corrompiam policiais, 
juízes e governantes para atuarem a 
seu favor.

Os imperialistas mantiveram os 
assessores da DEA e da CIA perma-
nentemente em território Nacional. 
Grande parte das armas usadas nesta 
guerra provém dos EUA, ocorreram 
operações como a chamada “Rápido 
y Furioso” que signifi cou a entra-
da massiva de armas que termina-
ram nas mãos dos cartéis. Em uma 
ocasião, um avião que transportava 
drogas de Chapo Guzmán   caiu em 
Yucatán e se descobriu que esse avião 
havia sido usado anteriormente pela 
CIA.

Os EUA são o maior consumidor 
do planeta e no que se refere a drogas 
não fi ca atrás, já que se calcula que 
lá se consome 50% do total mundial. 
Não se pode entender o negócio da 
droga no México sem o enorme con-
sumo nos EUA. 

Na era Calderón, a Secretaria de 
Segurança Pública e seu dirigente, 
Garcia Luna, atuavam como um car-
tel, ou melhor, atuavam no interesse 
dos carteis. Ao menos entre janeiro de 
2007 e novembro de 2009 a Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP) usou 
uma série de hangares do aeropor-
to internacional de Toluca. “Nestes 
hangares as aeronaves provenientes 
da Venezuela e Colômbia descarre-
gavam toneladas de cocaína com a 
proteção da SSP”. Usava-se o aero-
porto de Cancun, onde aterrissavam 
os aviões com pretexto de carregar 

combustível e assim trocar o status 
de voo internacional para nacional 
sob a proteção da SSP. O aeroporto 
da Cidade do México também foi uti-
lizado para o tráfi co em larga escala. 
Esta é a realidade da “guerra contra o 
narcotráfi co” de Calderón, tendo um 
de seus homens mais próximos, Gar-
cia Luna, ocultando e protegendo os 
narcotrafi cantes (Anabel Hernandez, 
México en LLamas: El legado de 
Calderón, Grijalbo).

Com Peña Nieto as formas muda-
ram, mas na essência a situação conti-
nua sendo a mesma. A decomposição 
social continua avançando. O crime 
organizado já não se restringe à venda 
das drogas, mas também se imiscui 
em qualquer tipo de negócio ilegal. 
Em uma zona controlada por cartéis, 
qualquer negócio não controlado por 
eles é visto como concorrência, a qual 
se deve cooptar ou expulsar.

O governo Obama manifestou 
sua preocupação sobre o México e 
ofereceu ajuda para encontrar os 43 
normalistas. O que preocupa os impe-
rialistas não são os estudantes desapa-
recidos, mas a debilidade do regime. 
Peña Nieto se reuniu em dezembro 
com o secretário de segurança públi-
ca dos EUA, Jed Johnson, e estamos 
seguros de que não conversaram ape-
nas sobre imigração e tráfi co de dro-
gas. Da mesma forma que em 2006, 
os imperialistas pretendem tomar 

Carlos Slim



América Socialista
23

México: Socialismo ou Barbárie? 

medidas para salvar o regime da luta 
revolucionária das massas.

A DIVERSIFICAÇÃO DOS 
NEGÓCIOS ILEGAIS

Se não mudarem as condições 
materiais que permitem o desenvol-
vimento do crime organizado, o pro-
blema da violência persistirá. Mesmo 
nos casos em que se tenha realmente 
golpeado um cartel, isto não solu-
ciona o problema da violência, ao 
contrário, a intensifi ca, por deixar 
intocadas células criminosas fora de 
qualquer controle. A jornalista Ana-
bel Hernandez explicou: “existem 
grupos de mercenários que operam 
no México; delinquentes que fi zeram 
parte de importantes cartéis do país, 
ou de suas células, mas que, ante o 

desmembramento das ditas organi-
zações, agora formam seus próprios 
grupos de grande periculosidade” 
(ibidem).  

No país, formaram-se grupos de 
assassinos profi ssionais que atuam 
com grande efi cácia e que vendem 
seus serviços ao melhor pagador. 
Outras células que se desligaram dos 
cartéis atuam agora por conta própria 
e praticam extorsão e exercem vio-
lência contra a população. O Estado 
do México, situado nos arredores do 
Distrito Federal, e até dois anos atrás 
governado por Peña Nieto, já se con-
verteu em um dos Estados mais vio-
lentos do país.

O governo panista (do PAN) de 
Felipe Calderón e o priista (do PRI) 
de Peña Nieto não tentaram acabar 
com o narcotráfi co, se o quisessem 

teriam atacado esses grupos econo-
micamente, impedindo a lavagem 
de dinheiro e o fazendo o congela-
mento de suas contas. Em 2012, a 
DEA calculava que nos EUA se des-
tinavam 65 bilhões de dólares para a 
compra de drogas ilegais, dos quais 
se confi scaram só 1 (hum) bilhão, 
e calculavam que fl uíam dos EUA 
para os carteis mexicanos entre 19 e 
29 bilhões de dólares. Pensa-se que 
a maior parte dos investimentos do 
tráfi co de drogas se lava nos próprios 
EUA, mas no México são 10 bilhões 
de dólares que se lavam ao ano (El 
Economista, 04-07-2012). As drogas 
se  posicionam como uma das princi-
pais fontes de ingresso de divisas no 
país, possivelmente colocando-se, em 
segundo lugar, só abaixo do petróleo, 
e acima das remessas enviadas pelos 
imigrantes nos EUA.

O negócio gerado com os imi-
grantes que passam pelo México 
rumo aos EUA, majoritariamente 
centro-americanos, é dos mais alar-
mantes. Os sequestros para pedir 
resgates dão lucros substanciais, as 
mulheres capturadas pelos cartéis 
são vendidas aos bordéis e os corpos 
dos imigrantes são esquartejados para 
vender os órgãos. 

O tráfi co de pessoas é um outro 
negócio lucrativo, e além de mulhe-
res imigrantes, milhares de jovens, 
adolescentes ou quase crianças são 
sequestradas e vendidas, muitas delas 
para redes de prostituição. No Estado 
do México há 400 adolescentes entre 
12 e 17 anos desaparecidas, algumas 
das quais podem ter caído nas garras 
do tráfi co das escravas brancas.

Os chefes trafi cantes mexicanos 
são grandes capitalistas de uma mer-
cadoria ilegal,  com a qual podem 
especular bastante, seus negócios se 
ampliam e se orientam à rapinagem, 
à venda de seres humanos, ao roubo, 
à extorsão, alguns deles investem em 
negócios públicos e aparecem como 
respeitáveis empresários. Em suas 
zonas de controle cobram das empre-Assembleia Popular dos povos de Oaxaca
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sas seus próprios impostos, para tra-
balhar a terra, para transitar por seus 
territórios, etc. Transformam-se em 
um pesadelo vivo para a população.

AS AUTODEFESAS E AS 
POLÍCIAS COMUNITÁRIAS

Uma resposta contra a rapinagem 
dos capitalistas e dos narcotrafi cantes 
tem sido o armamento do povo, so-
bretudo nas zonas rurais. Em Micho-
acán, a cobrança de cotas para o cartel 
dos Caballeros Templários já tinha se 
tornado insuportável, assim como a 
violência, sobretudo com a entrada 
em cena desses grupos de jagunços 
do narcotráfi co, muitos deles deserto-
res das forças armadas ofi ciais. Uma 
das coisas que se tornaram insuportá-
veis foi que começaram a usar como 
método invadir as residências e vio-
lentar as mulheres, o que acabou com 
a tolerância da população. 

As autodefesas são um movimen-
to contraditório que envolveu amplos 
setores da população, com campone-
ses pobres, mas também incluindo 
alguns produtores de médio porte. 
Expressa um cansaço diante da inse-
gurança, diante da incapacidade de 
resolver o problema da violência, da 
extorsão e da cumplicidade do estado 
com o crime organizado. 

As autodefesas michoacanas che-
garam a controlar toda uma série de 
municípios. O estado promoveu sua 
divisão comprando um amplo setor 
para obter de modo mais fácil um  for-
te controle das comunidades. Quem 
não se deixou comprar, sofreu repres-
são, como no caso de Jose Manuel 
Mirele, que chegou a declarar que 
narcotrafi cantes michoacanos como 
o Chayo se uniram a empresários da 
região para fi nanciar a campanha de 
Peña Nieto. Numa entrevista televi-
siva com Sabina Berman, assinalou: 
“nós pensávamos que o problema era 
dos Michoacanos”, e  nesse contexto 
se estava desenvolvendo uma coor-
denação nacional dos grupos de auto-

defesa e polícias comunitárias com a 
participação de 16 Estados. Ele disse 
que, quando se mobilizaram arma-
dos, tinham um só inimigo que era o 
crime organizado, mas este já havia se 
apossado do governo do Estado e eles 
tiveram que combatê-los onde quer 
que estivessem.  Quando o governo 
Federal interveio no confl ito, em vez 
de apoiar as autodefesas, aliou-se ao 
crime organizado, o fez governo e lhe 
deu armas. Quando Mireles pediu um 
diálogo público com o Presidente, 
Peña Nieto foi ao seu município, Te-
palcatepec, mandou retirar os popula-
res e levou o seu próprio público que 
eram militares vestidos de civis.

Subitamente, o programa de TV 
onde Mireles dava estas declarações 
saiu do ar, pouco tempo depois Mire-
les foi detido e até encerrarmos esse 
texto continuava encarcerado. Isto 
mostra claramente a cumplicidade do 

governo de Peña Nieto com o crime 
organizado. Os narcotrafi cantes em 
Michoacán seguem atuando impu-
nemente, e aqueles que os combatem 
são atacados ou encarcerados.

Os grupos de autodefesa foram 
criados não só por causa dos abusos 
do narcotráfi co, mas também pelos 
abusos dos capitalistas legais. Te-
mos um exemplo disso no Istmo de 
Tehuantepec, em Oaxaca, onde a po-
pulação está lutando contra o roubo 
de terras por parte das empresas de 
geração de energia eólica.

Guerrero é um Estado onde se 
desenvolveram as Polícias Comuni-
tárias que têm o maior vínculo com a 
comunidade, e que obtiveram um sta-
tus legal desde 1995. Na luta contra 
a reforma educacional, os professores 
dirigiram-se âs suas comunidades 
para pedir apoio e se reuniram com 
a policia comunitária, com quem se 
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aliaram e impulsionaram marchas 
armadas na capital Chilpancingo, e li-
bertaram os presos. A luta contra a re-
forma educacional em 2013 nos mos-
tra que a chave do êxito das polícias 
comunitárias e grupos de autodefesa 
está na aliança com o proletariado nas 
cidades.

Estes organismos, com todas as 
limitações que possam ter, mostram a 
efi cácia do povo armado em confron-
to com o estado burguês. Algumas 
polícias comunitárias de Guerrero 
têm seus próprios cárceres e um siste-
ma de reinserção social dos crimino-
sos. Um estuprador, um larápio, um 
assassino ou um trafi cante de droga, 
não mudará apenas estando preso, 
por isso se uma comunidade vai cons-
truir uma estrada, ou escola, os presos 
devem fazer o trabalho, é um proces-
so de reeducação como eles o cha-
mam. Nas comunidades do pequeno 
litoral de Guerrero podemos ver uma 
justiça verdadeira sendo feita pelo 
povo armado controlado pelas bases,  
e tendo dirigentes eleitos democrati-

camente. Isto é um exemplo do que 
deveríamos fazer a nível nacional, 
que é construir um Estado dos traba-
lhadores que substitua o atual estado 
corrupto a serviço do narcotrafi cantes 
e demais capitalistas.

O CASO DE IGUALA

Encontramo-nos nesta situação 
porque o capitalismo mexicano há 
anos vem atacando as massas e des-
truindo suas conquistas, levando-nos 
à pobreza e à lumpenização. Este re-
gime não pode viver sem a corrupção 
e não é capaz de admitir nenhuma re-
forma, por mínima que seja. Ao pró-
prio Lopez Obrador, que não propu-
nha acabar com o capitalismo mas tão 
somente construir um regime mais 
democrático e com um pouco mais 
de igualdade, não deixaram chegar à 
presidência, em que pese ter ganhado 
de maneira clara as eleições de 2006. 
Este regime corrupto e oligárquico 
não admite a mínima reforma. A ne-
cessidade de uma mudança de fundo 

cria raízes profundas na mente das 
massas.

Nos últimos doze anos, tivemos 
literalmente uma montanha de cadá-
veres.  Este país não suporta que o 
povo e, sobretudo, seus jovens conti-
nuem tombando sob as balas do Esta-
do e do Narcotráfi co. O ataque com 
armas de fogo por parte de órgãos 
policiais do Estado que deixou como 
saldo o assassinato de 3 estudantes, 
mais 3 civis, e o desaparecimento de 
43 normalistas foi o que desencadeou 
a luta. Júlio Cesar Mondragón, um 
dos estudantes assassinados, foi en-
contrado com o corpo esquartejado. 
A necropsia constatou que ele morreu 
por fratura no crânio. 

As escolas normais rurais resulta-
ram de um projeto elaborado pelo go-
verno de Cárdenas para prover e levar 
educação aos camponeses pobres. Os 
estudantes estão agrupados na Fede-
ração dos Estudantes Camponeses 
Socialistas do México (FCSUM), a 
organização estudantil mais antiga 
do país, que se declara marxista-leni-
nista. Existe uma relação íntima entre 
as escolas normais rurais e a fração 
democrática do sindicato dos profes-
sores, a CNTE. Da escola normal de 
Ayotzinapa saíram quadros impor-
tantes do magistério, sendo que os 
mais reconhecidos são Genaro Vás-
quez e Lucio Cabañas, este último 
um comunista convicto. No caso de 
Guerrero, a CETEG (que é como se 
chama localmente a ala democrática 
do magistério) tem grandes tradições, 
os professores são a vanguarda na 
luta de classes local e durante o man-
dato de Peña Nieto adquiriram uma 
grande força e protagonizaram im-
portantes mobilizações. Ayotzinapa é 
um celeiro de quadros políticos para a 
CETEG. O ataque sofrido pelos nor-
malistas atinge o coração da luta dos 
jovens e trabalhadores em Guerrero e, 
em certo sentido, do país. 

No dia em que foram atacados, os 
normalistas de Ayotzinapa estavam 
levantando recursos para participar 

México: Socialismo ou Barbárie? 

Polícia Comunitária em Guerrero
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na capital do país da marcha de 2 de 
outubro, que recorda o massacre estu-
dantil de 1968. A prestigiada jornalis-
ta Anabel Hernández assinala na re-
vista Processo que, dos 43 estudantes 
desaparecidos, um pertencia ao Con-
selho de Luta Estudantil, órgão máxi-
mo de direção na escola, e dez eram 
ativistas políticos em formação. Tam-
bém afi rma que houve a participação 
de forças estatais federais, as quais até 
agora negavam sua participação nos 
ataques, culpando só a Polícia Muni-
cipal. Hoje se sabe que desde a saída 
da escola os estudantes foram moni-
torados pelas forças federais e que es-
sas informações chegavam à Polícia 
Federal e ao Exército e demais órgãos 
federais de segurança. Não somente 
a Polícia Municipal, mas também a 
Polícia Federal disparou contra os es-
tudantes. Anabel Hernández  mostra 
testemunhos da presença do exército 
no quartel da Polícia Municipal, para 
onde os estudantes nunca foram leva-
dos e onde os militares estavam pre-
sentes na noite dos ataques. Também 
estiveram na zona de enfrentamento 
(ver Revista Processo Nº 1989, 14-
12-2014).

Omar Garcia, estudante norma-
lista sobrevivente, declarou que en-
quanto atendiam a um companheiro 

ferido, os militares, duas horas depois 
do segundo ataque, lhes diziam: “vo-
cês procuraram por isso, e agora estão 
passando por isso por andarem fazen-
do o que fazem.” Também lhes disse-
ram: “deem seus nomes reais porque 
se nos derem seus nomes falsos, nun-
ca serão encontrados”.

A versão ofi cial diz que a Polícia 
Municipal entregou os estudantes 
aos narcotrafi cantes, que os levaram 
ao Lixão de Cocutla, alguns deles 
chegaram já mortos por asfi xia, fo-
ram queimados por 14 horas segui-
das, seus restos mortais triturados 
com bastões de beisebol e colocados 
em sacos negros e jogados num rio. 
Hoje se sabe que os narcotrafi cantes 
capturados confessaram sob tortura. 
Alguns cientistas questionaram estas 
versões porque, pelo tempo que os 
corpos foram expostos ao fogo, teria 
sido impossível calciná-los de tal for-
ma.

Os restos encontrados no rio San 
Juan foram enviados para análises na 
Áustria e calcula-se uma demora mí-
nima de 2 meses para obter os resulta-
dos. As primeiras análises confi rma-
ram que alguns dos restos pertenciam 
à Alexander Mora, um dos 43 desa-
parecidos. É tal a desconfi ança com 
esse Estado repressor e corrupto que 
os pais dos normalistas não descar-
tam que se tenham plantado os restos 
dos desaparecidos entre as bolsas en-
contradas no rio San Juan.

Peña Nieto enfrenta uma luta na 
qual os principais protagonistas não 
estão dispostos a se vender. O Esta-
do ofereceu dinheiro aos pais, Peña 
Nieto chorou lágrimas de crocodilo 
e disse que todos somos Ayotzinapa, 
e também pediu para superarmos a 
tragédia. Os pais dos normalistas di-
zem que não poderão contê-los até 
que entregassem seus fi lhos. O Sena-
do da república os recebeu, e os pais 
exigiram a suspensão das eleições de 
2015. Em Guerrero, caiu o prefeito de 
Iguala que está com sua esposa na ca-
deia, o governador também caiu e os 

edifícios governamentais arderam em 
chamas. O Estado burguês se desmo-
rona em Guerrero.

O governo de Peña Nieto pode 
chorar lágrimas de crocodilo por 
Ayotzinapa, mas militariza o Estado. 
Quer salvar sua pele e a do regime, 
e se nada fez antes é por sua debili-
dade, pois um ataque frontal contra 
o movimento pode levantar forças 
incontroláveis para o regime. Mas 
quando tiverem força não terão dú-
vidas em esmagar o movimento. Por 
isso a classe operária deve entrar em 
ação e o movimento de massa em seu 
conjunto deve responder aos golpes 
contrarrevolucionários dos imperia-
listas e do Estado Mexicano.

A LUTA DE CLASSES

Os acontecimentos em Ayotzina-
pa foram um ponto de ruptura. Este 
país não pode suportar eternamente 
tanta violência e exploração. Um sin-
toma de que estava ocorrendo mu-
danças vimos com os estudantes do 
Politécnico, a principal instituição de 
educação técnica no país e a segun-
da maior com 175 mil estudantes. De 
maneira rápida os estudantes fi zeram 
uma greve geral inicialmente contra 
uma mudança do programa de ensino 
e do regulamento geral, envolvendo 
44 escolas de bacharelado e superior 
e realizando manifestações com até 
75 mil alunos.  

O movimento iniciou com pre-
conceitos anti-organização. O Estado 
pensou que poderia aparelhar o movi-
mento, infi ltrar algumas pessoas, des-
viar o Comitê de Luta Estudantil do 
Politécnico, dar solução às demandas 
menos importantes que não mudas-
sem a essência de seus planos e apa-
recer como um governo que dialoga 
para limpar um pouco sua cara suja. 
Brincaram com fogo, a luta ensina e 
tem sua própria lógica que não pode 
ser manipulada  como os fi os de uma 
marionete.

A essência do movimento no Ins-

Ayotzinapa, “Foi o Estado” - Latuff
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tituto Politécnico Nacional é uma ju-
ventude que luta por um futuro digno. 
O próprio secretário de governo, Osó-
rio Chong, foi receber por duas vezes 
a marcha dos estudantes que chegou 
à Secretaria de Governo. Foram rea-
lizados diálogos públicos na TV entre 
representantes do Estado  e os estu-
dantes. Essa imagem democrática se 
desmoronou, os estudantes denun-
ciaram a situação real da educação, e 
também exigiram o aparecimento dos 
normalistas. 

Pedro Cruz, estudante de UPIIC-
SA do IPN, nos diálogos na televisão  
comparou o governo de Peña Nieto 
ao de Diaz Ordaz, que massacrou 
estudantes em 1968. Daniel Antonio, 
estudante da ESIA Zacatenco, que 
antes já havia encarado o secretário 
de governo a quem disse que os es-
tudantes não tinham confiança nele, 
quando falou no diálogo público de-
nunciou a forma antidemocrática da 
eleição do diretor geral imposta por 
Peña Nieto, e denunciou que o Esta-

do estava querendo usar a luta do IPN 
para limpar sua imagem, mas que 
isso não deteria a luta dos estudantes 
que estavam dispostos a mudar a so-
ciedade.

Os estudantes evoluíram em seu 
nivel de consciência, se vincularam 
à luta geral pelo aparecimento com 
vida dos normalistas, enfrentaram a 
polícia e foram desalojados violen-
tamente do Zócalo, foram golpeados 
pela polícia antimotim quando se 
manifestavam pacificamente em 1º 
de dezembro e um companheiro foi 
preso, sendo liberado pela mobiliza-
ção. Em 2 meses e meio de greve os 
estudantes aprenderam mais do que 
em anos inteiros.

O despertar da Juventude não 
se restringe ao IPN. Milhares de es-
tudantes da UNAN, da UAM, da 
UACM, das Universidades Públicas 
etc., entraram em ação e no próximo 
período os veremos protagonizar no-
vas batalhas.

A luta pelos normalistas cresceu 

como uma bola de neve, vimos ma-
nifestações massivas como em 22 
de outubro e em 20 de novembro 
(aniversário da revolução) e no 1º 
de dezembro (aniversário da posse 
de Peña Nieto). Em 6 de dezembro 
se comemorou 100 anos da tomada 
da cidade do México pelas tropas de 
Pancho Villa e Emiliano Zapata, com 
uma manifestação exigindo a queda 
de Peña Nieto.

É NECESSÁRIO UMA 
MUDANÇA PROFUNDA

A única limitação que impediu 
que a luta do povo mexicano termi-
nasse com a queda de Peña Nieto e 
inicie uma transformação profunda 
na sociedade é a ausência de uma 
direção revolucionária. O PRD con-
trolado pela ala direita dos “chuchos” 
(nome dos membros da ala oportu-
nista e burocrática do PRD) ficou 
completamente desprestigiado, ao 
ponto de que seu próprio fundador, 

Normalistas de Aotzinapa, “ Vivos os levaram, vivos os queremos”
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Cuauhtémoc Cárdenas, deixou o par-
tido. Esse partido deixou de ser uma 
alternativa para as massas que aspi-
ram mudar sua realidade. As bases 
de Morena estão na primeira linha 
das batalhas, mas a direção do parti-
do não fez praticamente nada e está 
preocupada mais em organizar suas 
forças para as próximas eleições. Se 
houvesse um partido revolucionário 
com raízes na juventude e nos tra-
balhadores se poderia ter organizado 
medidas como uma greve geral e in-
clusive ações insurrecionais para der-
rotar o regime.

Basta cavar um pouco para vir à 
tona a podridão do sistema capitalista 
mexicano. Mesmo que se encontrem 
vivos os 42 normalistas ainda desa-
parecidos, não se tem garantia de que 
novos crimes não ocorram. O proble-
ma não é Peña Nieto em si, porque 
Calderón, Salinas, Fox ou Zedillo 
não foram melhores. O problema é 
o sistema capitalista e o Estado cor-
rupto que defende os narcotrafi cantes 
e os capitalistas. O caso de Ayotzina-
pa mostra a cumplicidade do Estado 
com o narcotráfi co, este é um crime 
do narcoestado mexicano. Hoje sabe-
mos que o Exército e a Polícia Fede-
ral participaram deste crime e que a 
Secretaria de Governo de Peña Nieto 
estava inteirada desde o início. A ver-
dadeira justiça deste caso não termi-
nará com o aparecimento dos norma-
listas, mas quando acabar o Estado e 
o sistema que assassina seus próprios 
jovens e leva a classe operária a extre-
mos sofrimentos.

O Estado Mexicano participou 
no crime de Ayotzinapa para golpear 
o movimento estudantil e dos traba-
lhadores que lutam contra os ataques 
do sistema e pelo socialismo. Recor-
do um pai de família que falou em 
Zócalo ao fi nal da marcha de 22 de 
outubro que dizia que o Estado queria 
desaparecer com Ayotzinapa porque 
ali ia nascer um novo Che Guevara 
ou um novo Lucio Cabañas. No meio 
destas lutas, e não só em Ayotzinapa, 

se podem formar os futuros dirigen-
tes da nova revolução mexicana. A 
juventude em luta deve se armar com 
as ideias científi cas do marxismo e 
iniciar a formação de uma organiza-
ção revolucionária que aspire à trans-
formação socialista da sociedade.

Corre-se o risco de que setores da 
juventude se voltem para posições 
mais desesperadas e ultraesquerdistas 
e inclusive se orientem para méto-
dos guerrilheiros. Não é se isolando 
do movimento de massa que conse-
guiremos transformar a sociedade. 
Lucio Cabañas foi um dirigente es-
tudantil, proletário, camponês, que se 
viu obrigado a pegar em armas, mas 
não é esse o lado mais forte de sua 
luta, mas sim sua fi rmeza na defesa 
de um programa revolucionário. Lu-
cio, o melhor quadro revolucionário 
que nos deu Ayotzinapa, nos deixou 
um legado de seu pensamento que 
segue nos guiando para a luta hoje. 
Pensamos que a luta revolucionária 
das massas é que conseguirá uma 
transformação, que as armas só serão 
úteis se forem impulsionadas pelo 
conjunto dos trabalhadores do campo 

e da cidade.  Mesmo que tenhamos 
divergências na tática,  coincidimos 
plenamente em seu programa, alguns 
de seus pontos assinalam:

Lutar... junto a nosso povo traba-
lhador e fazer a revolução socialista; 
conquistar o poder político; destruir o 
estado burguês explorador e opressor; 
construir um estado proletário.

Destruir o sistema capitalista; 
abolir a propriedade privada, base e 
essência da exploração do homem 
pelo homem; aniquilar a burguesia 
como classe privilegiada, explorado-
ra e opressora.

Depois do triunfo armado da Re-
volução Socialista e da tomada do 
poder político pelo povo, serão ex-
propriadas e socializadas as empresas 
industriais, comerciais, agrícolas, e 
instituições fi nanceiras, etc. (...)

As leis e todo o sistema jurídico 
burguês serão abolidos. O exército 
e todas as corporações policiais que 
formam o aparato repressivo e crimi-
nal serão destruídos. O estado revolu-
cionário armará todo o povo.

A Luta do povo mexicano por sua 
plena emancipação é parte integrante 
do movimento revolucionário mun-
dial pela emancipação total da huma-
nidade, as fronteiras devem ser bani-
das pela luta e pelo internacionalismo 
revolucionário (Citado em Ruben 
Ribera, Lucio Cabañas Barrientos; 
las cuentas siguem pendientes, laiz-
quierdasocialista. org).

Os normalistas morreram e de-
sapareceram enquanto lutavam, mas 
nossa luta não é só por seu reapare-
cimento com vida, mas também para 
acabar com esse sistema que nos leva 
à barbárie. A companheira Edith Gu-
tiérrez saiu uma noite da greve do 
politécnico e apareceu morta perto 
de sua casa. Qualquer um pode ser 
o próximo. Acabar com esse sistema 
e seu Estado é uma questão de vida 
ou morte para a juventude e os traba-
lhadores mexicanos. No transcorrer 
desta luta levantaremos de novo o 
programa da revolução socialista. 

América Socialista VI
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EUA admite fracasso e restabelece 
relações diplomáticas com Cuba
Mudança de tática pelos mesmos objetivos

Na quarta-feira, 17 de dezem-
bro, os Estados Unidos admitiram 
que sua tentativa de intimidar Cuba 
até a submissão havia falhado. Isto 
deve ser visto como uma vitória para 
a revolução cubana e sua resistência 
contra o ataque implacável do poder 
imperialista mais poderoso da terra, 
que está a apenas 90 quilômetros de 
distância de suas margens. No entan-
to, o imperialismo norte-americano 
não desistiu de seus objetivos: a res-
tauração da propriedade privada e a 
destruição das conquistas da revolu-
ção. Ele apenas mudou os meios para 
atingir o mesmo resultado.

O anúncio do restabelecimento 
das relações diplomáticas entre os 
dois países surgiu depois de muitos 
meses de negociações secretas e foi 
fi nalmente confi rmado em uma con-
versa por telefone entre Raúl Castro 
e Barack Obama na segunda-feira, 
dia 15. Como parte do acordo, Cuba 
liberou o espião americano Alan 
Grossman, por razões humanitárias, 
assim como outro espião norte-ame-
ricano não identifi cado, e os EUA 
libertaram os últimos três dos cinco 
cubanos presos nos EUA pelo crime 
de terem dito ao FBI que ações terro-
ristas estavam sendo planejadas em 
solo norte-americano por emigrados 
cubanos reacionários.

O comunicado da Casa Branca 
anunciando a mudança de política 
começa com uma clara admissão de 
fracasso: “Uma Abordagem Falha. 
Décadas de isolamento imposto pe-
los EUA à Cuba não conseguiram 

alcançar o nosso objetivo de capaci-
tar os cubanos a construir um país 
aberto e democrático”. É claro que, 
onde se diz um “aberto e democráti-
co” o que eles realmente querem di-
zer é um país capitalista, onde a “de-
mocracia” é apenas a vontade das 
grandes corporações erigidas em lei.

E prossegue o comunicado, dei-
xando claro quais eram os seus ob-
jetivos por quase 55 anos e como 
eles falharam: “Ainda que esta polí-
tica tenha sido praticada na melhor 
das intenções, ela teve pouco efeito 
- hoje, como em 1961, Cuba é gover-
nada pelos irmãos Castro e o Parti-
do Comunista”.

Isso não pode ser subestimado. 
Washington tem praticado uma po-
lítica criminosa contra a revolução 
cubana desde que a ditadura de Ba-
tista, apoiada pelos EUA, foi derru-
bada. Isso inclui apoiar invasões, o 
embargo comercial, econômico e 
fi nanceiro, terrorismo, tentativas de 
assassinato, fi nanciamento dos “dis-
sidentes”, uma constante enxurrada 
de propaganda, tentativas de desesta-
bilização, etc. O custo dessas políti-
cas de agressão imperialista tem sido 
enorme. De acordo com o governo 
cubano, o embargo custa à pequena 
ilha cerca de 685 milhões de dólares 
a cada ano.

Mesmo recentemente, em setem-
bro deste ano, vários bancos euro-
peus foram multados em centenas de 
milhares de dólares norte-america-
nos por violar o embargo dos EUA 
a Cuba. O banco alemão Commer-

zbank foi multado em mais de US$ 
1 bilhão em duas decisões judiciais 
distintas e o banco francês BNP Pari-
bas outros US$ 9 bilhões (nesse caso, 
a multa também incluía violação de 
sanções ao Sudão e Irã).

As relações diplomáticas entre os 
dois países foram rompidas pelos Es-
tados Unidos em janeiro de 1961 de-
pois que os cubanos exigiram a vol-
ta da missão diplomática dos EUA, 
que estava envolvida em atividades 
terroristas contra o novo governo re-
volucionário. O embargo, que ainda 
não foi removido, como Raúl Castro 
disse, já tinha começado em 1960 em 
resposta à expropriação, pela  revo-
lução, das propriedades dos Estados 
Unidos na ilha. Antes da revolução, 
as empresas americanas controlavam 
70% da terra e três quartos da indús-
tria primária.

Por três décadas, a combinação 
dos enormes avanços da revolução 
nos campos da saúde, habitação, 

Décadas de embargo criminal - Latuff
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educação e outros, ao lado de laços 
comerciais muito favoráveis com a 
União Soviética permitiram à revo-
lução sobreviver a estes ataques. É 
preciso acrescentar que esta relação 
também signifi cou uma burocratiza-
ção da revolução cubana.

Após o colapso da União Soviéti-
ca, no entanto, a pequena ilha foi dei-
xada à própria sorte. O Período Es-
pecial (1991-1994) testemunhou um 
colapso econômico sem precedentes, 
e Cuba foi deixada à mercê do mer-
cado mundial. O fato de que, apesar 
de todas as difi culdades, a revolução 
não entrou em colapso e o capitalis-
mo não foi restaurado, foi uma clara 
indicação de que a revolução cuba-
na ainda estava viva e tinha enorme 
apoio entre as massas. Houve uma 
geração que se lembrou de como era 
a vida antes da revolução, sob a bota 
de ditadores fantoches dos EUA, e o 
que tinha sido ganho através da abo-
lição da propriedade privada. A re-
sistência não era apenas econômica, 
mas também política, dirigida contra 
a campanha de propaganda massiva 
da classe dominante, que através da 
mídia internacional dizia que o so-
cialismo tinha morrido e não havia 
alternativa ao capitalismo.

A chegada ao poder da revolução 
bolivariana na Venezuela em 1998 

deu novas forças para Cuba. Por 
um lado, isso signifi cava a troca de 
petróleo venezuelano por serviços 
médicos cubanos, com condições 
muito favoráveis. Por outro lado, ela 
quebrou o isolamento da revolução 
cubana e deu a esperança de que ela 
poderia se espalhar ainda mais.

O colapso da União Soviética 
também trouxe à tona o problema 
fundamental da revolução cubana: 
seu isolamento. A economia cubana, 
apesar das limitações impostas pelo 
embargo, está inserida no mercado 
mundial em condições muito desfa-
voráveis. Ela adquire divisas com a 
venda de níquel e serviços médicos, 
através do turismo e das remessas 
que, então, ela tem que usar para 
comprar por preço integral de merca-
do quase tudo (de maquinaria pesada 
até comida). Como qualquer outra 
economia subdesenvolvida, com 
baixa produtividade do trabalho e 
maquinaria obsoleta na maioria dos 
setores, os termos de troca signifi cam 
um pesado tributo à economia cuba-
na.

É neste contexto que setores sig-
nifi cativos da liderança política em 
Cuba começaram a brincar com a 
ideia de que o “caminho chinês” (isto 
é, a introdução de relações de merca-
do em determinados setores da eco-

nomia, mantendo um controle geral 
por parte do estado) era o caminho a 
seguir. Afi nal, não é a China a eco-
nomia que mais cresce no mundo? O 
problema com este plano é que, na 
China, os mecanismos de mercado 
em determinados sectores progressi-
vamente levaram à plena restauração 
do capitalismo no país e à destruição 
de muitas das conquistas da revolu-
ção. Cuba, uma pequena ilha com re-
cursos limitados, está em uma posi-
ção muito mais fraca do que a China 
estava quando voltou para o mercado 
mundial.

A CLASSE DOMINANTE DOS 
EUA MUDA SUAS TÁTICAS 
CONTRA  A REVOLUÇÃO 

CUBANA

Por muitos anos, uma parte da 
classe dominante nos EUA tinha 
apontado o fracasso da tática de Wa-
shington para derrubar a revolução 
cubana pela força bruta. Eles tam-
bém perceberam que, como Cuba 
abriu certos setores ao investimento 
estrangeiro, as empresas americanas 
foram perdendo oportunidades de 
negócios potencialmente lucrativas 
para capitalistas canadenses e euro-
peus. Acima de tudo, eles argumen-
taram, os objetivos norte-americanos 
(a restauração do capitalismo em 
Cuba) seriam mais bem servidos por 
uma mudança de tática, que é o que 
este anúncio realmente signifi ca.

O comunicado da Casa Branca 
deixa isso claro: “Sabemos por expe-
riência arduamente adquirida que é 
melhor incentivar e apoiar a refor-
ma, do que impor políticas que irão 
tornar um país um Estado falido... 
Hoje, o presidente anunciou medidas 
adicionais para acabar com a nossa 
abordagem ultrapassada, e promo-
ver de forma mais efi caz mudanças 
em Cuba que sejam consistentes com 
o apoio dos EUA ao povo cubano e 
em consonância com os interesses de 
segurança nacional”.Hugo Chavez e Fidel Castro na Feira do Livro de Havana

América Socialista VI



América Socialista
31

O que isto signifi ca é que o go-
verno dos Estados Unidos continua a 
considerar que é ele que tem o direito 
de decidir o futuro de Cuba “de acor-
do com os interesses de segurança 
nacional”. Claramente, a “mudan-
ça” que a classe dominante dos EUA 
quer ver em Cuba é, por um lado, a 
plena restauração da propriedade pri-
vada sobre os meios de produção (e 
com ela a destruição das conquistas 
da revolução) e do estabelecimento 
de uma “democracia” burguesa que 
eles possam controlar.

Se olharmos para os detalhes 
das medidas adotadas por Obama, é 
claro que elas estão destinadas a pro-
mover, incentivar e auxiliar o desen-
volvimento de uma classe capitalista. 
Entre outras coisas, a declaração de 
Obama explica: “As mudanças po-
líticas tornarão mais fácil para os 
americanos fornecer formação pro-
fi ssional para as empresas privadas 
cubanas e pequenos agricultores e 
oferecer outro tipo de apoio para o 
crescimento do nascente setor pri-
vado de Cuba. Opções adicionais 
para promover o crescimento do 
empreendedorismo e do setor pri-
vado na ilha serão exploradas”. A 
nova política também inclui permitir 
remessas maiores (aumentando o li-
mite de US$ 500 para US$ 2000) e 
o fato de que “o apoio para o desen-
volvimento de empresas privadas em 
Cuba deixará de exigir uma licença 

específi ca”. Isto é acompanhado por 
uma série de outras medidas destina-
das a aliviar o embargo (que permite 
o uso de cartões de crédito na ilha, 
permitindo que os bancos dos EUA 
possam abrir contas em Cuba; aca-
bando com algumas das restrições à 
importação e exportação; etc.).

Esta é precisamente a política 
defendida por um longo tempo por 
um setor da classe dominante dos 
EUA: derrotar a revolução através 
da “artilharia pesada dos preços das 
commodities baratas”, como Marx 
disse. Só para dar um exemplo, há 
dez anos, um diretor do conserva-
dor Instituto Cato defendeu o fi m do 
embargo e uma série de medidas que 
são, quase que palavra por palavra, 
as anunciadas por Obama ontem. O 
artigo conclui dizendo: “A força mais 
poderosa para a mudança em Cuba 
não será mais sanções, mas a intera-
ção diária com pessoas livres levan-
do dólares e novas ideias”.(“Quatro 
Décadas de fracasso: o embargo dos 
EUA contra Cuba”).

A opinião pública capitalista foi 
preparada para o anúncio por um 
artigo editorial no New York Times 
na segunda-feira (Economia de Cuba 
em um momento decisivo), o que é 
interessante porque revela que tipo 
de pensamento está por trás dessas 
medidas. O artigo aponta que há uma 
divisão na liderança cubana entre, de 
um lado, aqueles que ele descreve 

como “os líderes da velha guarda”, 
que “advertem que uma economia 
de mercado liberalizada poderia 
transformar Cuba em uma socieda-
de menos igualitária e proporcionar 
uma abertura para os Estados Uni-
dos para desestabilizar o governo 
por meio de uma enxurrada de in-
vestimento privados” e, por outro 
lado, “reformistas, incluindo alguns 
dos principais economistas do país, 
que dizem que o estado atual da eco-
nomia é insustentável”. O conselho 
do New York Times? “Washington 
poderia fortalecer o campo refor-
mista, tornando mais fácil para os 
empresários cubanos obter fi nancia-
mento externo e formação profi ssio-
nal”.

MODERNIZAR O SOCIALISMO 
OU CAMINHAR PARA UMA 
ECONOMIA DE MERCADO?

Esta divisão de opiniões na lide-
rança cubana não é apenas um pro-
duto da imaginação de editorialistas 
do jornal de Nova York, nem um 
simples desejo por parte da classe 
dominante dos EUA. Temos alertado 
que há uma forte corrente de opinião 
entre os principais economistas que 
propõe como caminho uma série de 
reformas mais amplas de mercado, 
como aquelas que iniciaram o pro-
cesso de restauração capitalista na 
China. Algumas delas já foram im-
plantadas.

Um dos mais sinceros desses eco-
nomistas é Omar Everleny do Cen-
tro Ofi cial de Estudos da Economia 
Cubana (CEEC). Em uma entrevista 
com o Havana Times sobre a nova 
lei do investimento estrangeiro, ele 
resumiu sua abordagem: “Nenhum 
país pode sobreviver com seus pró-
prios recursos sozinhos no mundo 
globalizado de hoje - de uma forma 
ou de outra, eles precisam de recur-
sos externos para alcançar o de-
senvolvimento. China e Vietnã têm 
demonstrado que se pode fazer uso 

EUA admite fracasso e restabelece relações diplomáticas com Cuba

Ofi cina de Interesses dos EUA em Havana
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maciço de investimentos estrangei-
ros e alcançar bons resultados eco-
nômicos sem perder o controle polí-
tico em casa”.

Dois outros economistas pro-
eminentes do CEEC, Juan Triana 
Cordoví e Ricardo Torres Pérez, ao 
analisar os desafios de “políticas de 
crescimento econômico”, chegaram 
à conclusão de que, “embora alguns 
termos não sejam usados, parece 
claro que Cuba está caminhando 
para um modelo mais semelhante 
ao de uma economia de mercado, 
embora o objetivo final não pareça 
ser a transição para um país capita-
lista típico”. E eles listam as medi-
das tomadas para apoiar a afirmação: 
“Isso pode ser visto em uma série de 
esferas tais como o crescente peso do 
setor não-estatal (cooperativas e se-
tor privado ), uma maior descentra-
lização na tomada de decisões pelos 
agentes econômicos... maior papel 
do sistema de preços na alocação 
dos recursos produtivos, o crescente 
papel dos impostos diretos (sobre o 
resultados da atividade produtiva) 
no financiamento do Estado, entre 
outros”.

O problema, como temos argu-
mentado, é que este tipo de medidas 
adquirem uma dinâmica própria e, 
como a China demonstrou, levam 
diretamente para a restauração do 
capitalismo. Esta restauração iria 
destruir as conquistas da revolução, 
particularmente nas áreas de saúde, 
educação e habitação.

A INTROMISSÃO 
IMPERIALISTA DOS EUA VAI 

CONTINUAR

Assim como a bateria de medi-
das econômicas anunciadas por Wa-
shington, há também uma promessa 
de tirar Cuba da lista de países que 
patrocinam o terrorismo. A presença 
de Cuba na lista é particularmente es-
candalosa, uma vez que são os EUA 
que têm ajudado, protegido e finan-

ciado terroristas que atuam contra a 
revolução cubana.

No entanto, os EUA dizem aber-
tamente que continuarão sua in-
tromissão nos assuntos internos de 
Cuba, tudo em nome dos “direitos 
humanos” e da “democracia”. Isto é 
o que diz a declaração: “Um enfoque 
crítico do nosso maior engajamento 
incluirá continuo apoio dos Estados 
Unidos para a melhoria das condi-
ções de direitos humanos e das refor-
mas democráticas em Cuba. A pro-
moção da democracia apoiada nos 
direitos humanos universais para 
capacitar a sociedade civil e o direi-
to da pessoa se expressar livremente, 
pacificamente reunirem-se e associa-
rem-se. Apoiar a liberdade das pes-
soas de determinarem o seu futuro. 
Nossos esforços visam promover a 
independência do povo cubano para 
que eles não precisem mais depender 
do Estado cubano”.

Que hipocrisia fedorenta! O go-
verno que está envolvido em espio-
nagem em massa de seus próprios 
cidadãos, com tortura, assassinato de 
civis desarmados pela polícia, a re-
pressão dos seus próprios cidadãos, 
que invade qualquer país que não se-
guir os seus preceitos, agora está fa-
lando sobre os direitos democráticos 
e independência!

As mudanças que ocorreram en-
tre a comunidade cubana na Flórida 
também são um fator nos cálculos de 
Obama. A geração daqueles que emi-
graram na década de 1960 fugindo 
da revolução já foi largamente subs-
tituída por seus descendentes, que, 
embora fundamentalmente opostos 
à revolução, são mais abertos às mu-
danças táticas propostas. Houve tam-
bém um influxo de uma nova camada 
de migrantes econômicos de Cuba, 
que gostariam de ver as restrições 
às viagens e às remessas definitiva-
mente eliminadas. Pela primeira vez, 
a opinião pública na Flórida é agora 
pelo fim do embargo, e os democra-
tas estão à frente dos republicanos. 

Ainda assim, Obama terá dificulda-
des para passar medidas que levem 
ao fim do embargo no Congresso, 
onde os republicanos têm uma maio-
ria. Por esta razão, até agora ele tem 
contado com seus próprios poderes 
executivos.

COMO PODE A REVOLUÇÃO 
CUBANA ENFRENTAR OS 

NOVOS DESAFIOS?

A situação atual do mundo, com 
uma crise econômica incurável do 
capitalismo e um crescente questio-
namento do sistema, joga a favor da 
revolução cubana. A situação na ilha, 
porém, é tal que não deixa muito 
espaço de manobra. Os problemas 
económicos decorrentes da sua in-
serção desigual no mercado mundial 
são agravados pela má gestão e bu-
rocracia. O status quo não pode ser 
mantido.

Esta situação mostra que o prin-
cipal perigo que enfrenta a revo-
lução cubana vem do fato de que a 
revolução ainda está isolada em uma 
pequena ilha cercada pelo mercado 
capitalista mundial. Este é um fato 
inevitável. Toda a história da relação 
entre Cuba e da União Soviética, e 
mais tarde com a Venezuela, subli-
nha o ponto de que a revolução cuba-
na, para sobreviver, não pode perma-
necer isolada. Seu destino, em última 
análise, será decidido na arena da luta 
de classe mundial.

Isso, por sua vez, terá uma rela-
ção dialética com o equilíbrio de for-
ças dentro da ilha, entre os que de-
fendem que o caminho a seguir está 
na estrada para o mercado e aqueles 
que argumentam que a defesa das 
conquistas da revolução está ligada 
à defesa das formas de propriedade 
nacionalizadas que as tornaram pos-
síveis.

Defender a revolução cubana!
Nenhuma intervenção imperialis-

ta!
Nenhuma restauração capitalista!

América Socialista VI
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Alan Woods
CMI

A transição ao socialismo na 
Venezuela

Toda a história demonstra que é 
impossível fazer uma meia revolução. 
Em última análise, ou a revolução é 
levada até o fi m, através da expro-
priação dos banqueiros, latifundiários 
e capitalistas, ou a burguesia acabará 
destruindo-a. Não há qualquer “ter-
ceira via”, como Hugo Chávez disse 
em mais de uma ocasião.

Desde que Hugo Chávez foi eleito 
pela primeira vez, a minoria de oligar-
cas ricos, que tinham governado a Ve-
nezuela como seu feudo privado, têm 
buscado por todos os meios impor a 
sua vontade sobre a maioria. Tenta-
ram isso por meio do golpe de Estado 
em abril de 2002 e mais tarde com a 
sabotagem da indústria do petróleo 
e com o lockout patronal. Tentaram 
através do referendo revogatório, nos 

diferentes processos eleitorais, por 
meio de bloqueios e barricadas nas 
ruas. Mas em cada ocasião a contrar-
revolução foi derrotada pela fi rme e 
decidida ação das massas.

A base real da Revolução Boliva-
riana é o ativo apoio das massas. Essa 
é a sua única defesa contra o perigo da 
contrarrevolução e a única esperança 
para a vitória fi nal. Mas o apoio das 
massas não pode ser dado no vazio. 
Os trabalhadores e camponeses não 
são como uma torneira que pode ser 
aberta e fechada conforme se queira. 
As massas devem sentir que a lide-
rança está conduzindo adiante a re-
volução, que está adotando medidas 
fi rmes e decisivas contra a burguesia 
contrarrevolucionária, não somente 
com palavras, mas sim com ações 

concretas.
Os trabalhadores e camponeses 

têm demonstrado uma grande von-
tade de lutar e fazer sacrifícios pela 
Revolução. Mas tudo tem seu limite. 
Se as massas começam a sentir que 
as suas legítimas aspirações não estão 
sendo atendidas, que estão sendo fei-
tas demasiadas concessões aos ricos 
ao passo que os padrões de vida das 
massas caem, que  estão perdendo 
o controle da Revolução e que uma 
nova camada de burocratas e funcio-
nários privilegiados sequestraram a 
revolução, ocorrerá então um cres-
cente estado de desilusão e desmora-
lização com consequências desastro-
sas.

O fato é que 16 anos depois de 
Hugo Chávez ter chegado ao poder, 

As massas, base de apoio da revolução bolivariana
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a oligarquia ainda é dona de grandes 
áreas de terras, dos bancos e das in-
dústrias mais rentáveis. Exerce um 
domínio absoluto sobre a economia, 
realizando uma sabotagem sistemá-
tica e preparando-se para realizar a 
derrubada contrarrevolucionária do 
governo bolivariano, logo que as con-
dições assim o permitam. O aumen-
to da infl ação, o caos econômico e a 
escassez de produtos básicos formam 
um ambiente favorável para o cresci-
mento do bacilo contrarrevolucioná-
rio. Somente uma ação mais incisiva 
poderá deter seu desenvolvimento.

Os capitalistas estão realizando 
uma greve de investimentos e uma 
fuga de capitais que representam uma 
hemorragia mortal, sangrando a for-
ça motriz vital da economia. Estão 
sabotando  qualquer tentativa de usar 
os recursos fi nanceiros obtidos com o 
petróleo para implementar programas 
sociais e melhorar a vida das massas, 
enquanto descaradamente especulam 
com a moeda para enriquecer ainda 
mais às custas do povo da Venezuela.

Não é possível chegar a um modo 
de convivência pacífi co entre o go-
verno revolucionário e a classe ca-
pitalista, como imaginam os obtusos 
reformistas. Em uma situação tão 
polarizada é absurdo imaginar que 
concessões possam fazer com que os 
latifundiários e capitalistas se tornem 
mais propensos às negociações e me-
nos inclinados à agressão violenta. 
Isso é uma ilusão. A debilidade sem-
pre é um convite à agressão. Cada 
passo para trás dado pelo governo, 
sob a pressão da burguesia, incenti-
va os  contrarrevolucionários a exigir 
dez outros mais.

Eu conheci o presidente Chávez 
há doze anos, após a derrota da con-
trarrevolução em 2002. Durante uma 
longa conversa, ele me perguntou se 
eu tinha alguma crítica à Revolução 
Bolivariana. Respondi-lhe o seguinte: 
“As duas principais defi ciências que 
eu vejo são: a falta de um programa 
socialista claro e de um partido de 

quadros”. Ele não disse nada, mas 
acenou positivamente com a cabeça. 
Mais tarde declarou  que o objetivo 
da revolução era o socialismo, e que 
a Revolução Bolivariana é incompa-
tível com a existência do capitalismo.

O Programa de Chávez, o Plano 
da Pátria Socialista, disse a verda-
de ao povo. “Não nos enganemos: a 
formação sócio-econômica que ainda 
prevalece na Venezuela é de caráter 
capitalista e rentista” e defendia avan-
çar “na direção de uma supressão 
radical da lógica do capital”. E acres-
centava: “Isso implica em pulverizar 
totalmente a forma de Estado burguês 
que herdamos e que ainda se repro-
duz através de suas velhas  e nefastas 
práticas”.

No entanto, nada disso foi im-
plementado. Por que não? Por que 
ministros, governadores e prefeitos 
proclamam constantemente elogios 
à Hugo Chávez, mas não fazem nada 
para realizar seu programa na práti-
ca? Alguns argumentaram que, como 
a revolução venezuelana é realizada 
por meio de eleições, isso signifi ca 
uma limitação sobre o que pode ser 
feito. Esse argumento não faz sentido.

Chávez estava certo ao enfatizar 
a questão do poder do Estado como 
elemento-chave na transição para o 
socialismo. Como podemos avançar 
no sentido de um verdadeiro plane-
jamento democrático da economia, 
preservando ao mesmo tempo o ve-
lho aparelho burocrático do Estado 
capitalista? Ninguém em sã consci-
ência pode acreditar que os velhos 

burocratas, oriundos principalmente 
das classes hostis ao socialismo, car-
regados de preconceitos, corruptos 
até a medula dos seus ossos, realiza-
rão alegremente um programa socia-
lista que signifi que a supressão ime-
diata de todo o seu poder, prestígio e 
privilégios? A pergunta responde a si 
mesma.

Um governo democraticamente 
eleito pelo povo, não só tem o direito 
de realizar um programa no interesse 
do povo, mas tem o dever de fazê-lo. 
O argumento de que o governo deve 
ajustar o seu programa e política às 
exigências de uma minoria é comple-
tamente falso. O governo da maioria 
se converteria no governo da minoria, 
que é o oposto da democracia.

Na verdade, o governo tem o po-
der para realizar um programa socia-
lista revolucionário. O que falta não 
são os poderes legislativos necessá-
rios. O que está faltando é a vontade 
necessária para realizar a expropria-
ção dos latifundiários e dos capitalis-
tas e destruir o poder econômico da 
oligarquia venezuelana de uma vez 
por todas.

Um governo revolucionário deve 
embasar-se no apoio do povo tra-
bahador: os milhões de trabalhadores, 
camponeses pobres, desempregados, 
pobres urbanos, mulheres, estudan-
tes e intelectuais progressistas. Deve 
contar com a sua iniciativa, sua 
consciência de classe e sua criativi-
dade, cuja capacidade foi claramen-
te demonstrada durante o lockout e 
sabotagem dos patrões em 2002/03. 
Ninguém pode fazer funcionar as fá-
bricas melhor do que os próprios tra-
balhadores (que receberiam o apoio 
dos engenheiros qualifi cados e geren-
tes, mas sob o controle democrático 
dos trabalhadores).

O socialismo é democrático ou 
não é nada. A nacionalização sem o 
controle e a gestão dos trabalhadores 
é uma palavra vazia. A gestão buro-
crática é um câncer que mina as in-
dústrias nacionalizadas, desacreditan-

Hugo Chávez
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do-as aos olhos dos trabalhadores e 
mais ainda diante da classe média. Os 
que se autodenominam Bolivarianos, 
mas se opõem ao controle dos traba-
lhadores estão traindo os princípios 
mais elementares do socialismo. Eles 
são a negação de tudo o que Chàvez 
representava. Eles são apenas a quin-
ta coluna da burguesia dentro do mo-
vimento bolivariano.

Outro argumento apresentado por 
aqueles que não querem que a revo-
lução siga em frente é: as condições 
objetivas para o socialismo não exis-
tem na Venezuela. Este é apenas um 
truque sofi sta para impedir que a re-
volução faça o que tem que fazer. Os 
mencheviques russos usavam exata-
mente o mesmo argumento contra os 
bolcheviques em 1917. Na verdade, 
eles tinham um argumento muito me-
lhor do que o dos nossos “socialistas 
(reformistas) do século XXI” na Ve-
nezuela. A Rússia czarista em 1917 
era muito menos desenvolvida do que 
a Venezuela hoje. De fato, em muitos 
aspectos, era mais atrasada do que a 
Índia de hoje.

Ninguém poderia argumentar que 
as condições objetivas para o socialis-
mo existiam na Rússia em 1917. Mas 
isso não impediu que Lenin e Trotsky 
dirigissem os operários e camponeses 
russos para a tomada do poder, derru-
bando os latifundiários e capitalistas, 
iniciando o movimento em direção ao 
socialismo.

Os bolcheviques tomaram o po-
der em condições infi nitamente mais 
difíceis que as condições existentes 
na Venezuela hoje. Baseando-se no 
poder e iniciativa da classe trabalha-
dora, expropriaram os latifundiários e 
capitalistas, levaram a revolução so-
cialista até o fi m e apelaram aos tra-
balhadores do mundo para apoiá-los.

O exemplo da revolução russa, o 
qual Chávez citou com admiração em 
várias ocasiões, mostra o caminho a 
seguir. Isso signifi ca que os operários 
e camponeses da Venezuela devem 
imitar servilmente e em todos os de-

talhes a Revolução Russa? Não, de 
modo algum. A Revolução Bolivaria-
na seguirá seu próprio curso, seguin-
do sua própria iniciativa criadora e 
elaborando sua própria carta de nave-
gação para ir na rota correta. Porém, 
ao mesmo tempo, deve absorver as 
lições de outras revoluções e aplicá-
-las de modo criativo e imaginativo 
às suas próprias tradições e condições 
locais: da mesma forma que Simon 
Bolivar aprendeu muito com a Gran-
de Revolução Francesa e aplicou o 
que havia aprendido às condições da 
América Latina.

Lenin e Trotsky eram interna-
cionalistas. Eles entenderam que, 
embora na Rússia a base econômica 
do socialismo estivesse ausente, ela 
estava presente em escala mundial. 
Por isso eles criaram a Inernacional 
Comunista e fi zeram todo o possível 
para apoiar a revolução alemã. A Re-
volução Bolivariana, como a Revolu-
ção Russa, é internacionalista por sua 
própria natureza. Ela levantou a ban-
deira de uma América Latina unida. 
Mas isso nunca será possível enquan-
to este poderoso continente permane-
cer sob o domínio dos latifundiários 
e dos capitalistas. A revolução latino-
-americana triunfará como uma revo-
lução socialista ou não triunfará em 
absoluto.

Em inúmeras ocasiões, os traba-
lhadores têm respondido  à chama-
da, derrotando a reação nas ruas e 

estabelecendo o controle dos traba-
lhadores nas fábricas. Eles vão fazê-
-lo novamente no futuro, mas há um 
perigo. O crescimento da burocracia, 
do carreirismo e da corrupção, se não 
forem interrompidos, podem ter um 
efeito fatal. A burocracia é um câncer 
que corrói as entranhas da Revolução 
para destruí-la por dentro. O destino 
da Revolução Bolivariana será deci-
dido, como sempre foi em todos os 
casos, por homens e mulheres sem 
propriedade. Nem os burocratas nem 
os carreiristas, mas sim os trabalha-
dores comuns, camponeses e jovens 
podem salvá-la da ameaça da con-
trarrevolução e abrir o caminho para 
o socialismo. Estes são os que apoia-
ram a revolução com seus votos e 
com o seu sangue. Eles são os únicos 
que têm um interesse genuíno no seu 
sucesso.

Enquanto escrevo estas linhas o 
capitalismo internacional está mer-
gulhado na mais profunda crise em 
200 anos. Por toda parte vemos o 
desemprego em massa, a estagnação 
das forças produtivas, a queda nos 
padrões de vida, as guerras e o caos, 
com a desigualdade mais grotesca e a 
riqueza mais obscena. Mas em políti-
ca, como na mecânica, toda ação tem 
uma reação igual e oposta. Em todos 
os lugares a classe trabalhadora e a ju-
ventude estão resistindo e começam 
a passar para a ofensiva. A onda re-
volucionária está se estendendo desde 
a América Latina até o mundo árabe 
e agora ao sul da Europa. Mesmo no 
ventre da besta, nos EUA, há sinais 
de movimento.

Historicamente, o capitalismo 
está em um beco sem saída. As mas-
sas estão começando a se mover e a 
tirar conclusões. Os trabalhadores co-
meçaram a se colocar em movimen-
to. O que está ausente é a direção re-
volucionária. Isso é o que nós temos 
que criar no calor da luta de classes. É 
a única maneira de avançar.

 Londres, 10 de setembro de 2014

A transição ao socialismo na Venezuela
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José Pereira
Lucha de Clases (Bolívia)

O MAS e o Governo de Evo Morales

O último período de disputas 
eleitorais na América do Sul confi r-
mou, mais uma vez, que o governo 
de Evo Morales é o que se mantém 
com maiores índices de popularida-
de e aprovação, em um contexto de 
difi culdades crescentes para toda a 
esquerda no poder na América Lati-
na. Apesar de um leve retrocesso, em 
termos percentuais somente, a ree-
leição de Evo foi tão ampla que lhe 
garantiu novamente uma confortável 
maioria de dois terços na Assembleia 
Legislativa.

Sem adversários na Bolívia, o 
MAS (Movimento Ao Socialismo) 
ganha credibilidade e aprovação in-
clusive internacionalmente; na Es-
panha, o dirigente do PODEMOS, 
Pablo Iglesias, exalta o governo bo-
liviano como um exemplo de “po-
pulismo” positivo que constrói uma 
identidade coletiva e ensina como 
disciplinar os capitais fi nanceiros, en-
quanto um artigo do Jornal inglês The 
Guardian o enaltece como uma de-
monstração de que “o socialismo não 
destrói a economia”. Para entender 
até que ponto este modelo boliviano 
pode ser exportado cabe perguntar-
-nos o que é este modelo e como se 
prepara para enfrentar as turbulências 
da economia mundial.

O MAS: DA RETIRADA 
ATÉ O PODER

O surgimento do MAS-IPSP 
[Movimento Ao Socialismo – Instru-
mento Político para a Soberania dos 
Povos] é por si mesmo bastante es-
clarecedor das potencialidades e dos 
limites deste movimento. O contexto 

de sua ascensão, a partir da primeira 
metade dos anos noventa até a his-
tórica eleição de 2005, é de profun-
da crise institucional, econômica e 
social, que reaviva as não resolvidas 
questões agrária e nacional, em um 
país cuja história é escrita quase que 
exclusivamente por revoluções e con-
trarrevoluções, com escassos e breves 
períodos de relativa estabilidade.

Na década de oitenta, para comba-
ter a hiperinfl ação resultante das polí-
ticas imperialistas de valorização do 
dólar, que fi zeram disparar a dívida 
pública, a jovem e frágil democracia 
boliviana sofre um novo golpe com 
a desnacionalização da mineração e 

a liquidação das empresas estatais, 
conquistas da revolução de 1952. Mi-
lhares de mineiros, e também quadros 
políticos da esquerda, voltaram para 
o campo e começaram a colonizar a 
zona produtora de coca do Chapare 
e o leste boliviano. Esta desarticula-
ção do movimento operário boliviano 
teve seus refl exos no paulatino de-
saparecimento da esquerda na cena 
política nacional, com alguns parti-
dos políticos perdendo seu registro 
jurídico e outros seguindo a mesma 
rota em direção ao campo capitalis-
ta, uma rota impulsionada na social 
democracia mundial pelo colapso do 
estalinismo.

Análise e perspectivas do modelo que a Bolívia exporta
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Mas até 2005 a Bolívia permane-
cia estrangulada pelos mecanismos 
de rapina imperialista. Emprestavam-
-nos um de cada dez pesos bolivianos 
do orçamento e cobravam-nos um de 
cada três pesos bolivianos do Tesouro 
Nacional para pagar dívidas. Uma si-
tuação intolerável para um país onde 
60% da população vivem em condi-
ções de pobreza e miséria. Enquanto 
que os agentes da DEA, agência ame-
ricana de combate às drogas,  intocá-
veis perante a lei nacional, reprimiam 
as colonizações no Chapare, proibin-
do a produção nas pequenas fazendas 
familiares, e materializando assim a 
exclusão e opressão nacional que es-
tas famílias sofrem há séculos. Entre 
1979 e 1999 o percentual da popula-
ção rural sobre o total dos habitantes 
da Bolívia caiu de 59 para 39%. Os 
migrantes internos, expulsos pelo es-
gotamento do solo, alimentavam os 
impetuosos processos de urbaniza-
ção dos polos industriais como Santa 
Cruz de La Sierra e El Alto.

É neste cenário que o vazio polí-
tico e organizativo deixado pelo mo-
vimento operário e suas organizações 
é ocupado pelos experimentos do 
movimento camponês e de seu setor 
mais organizado, os cocaleiros, para 
dotar-se de um instrumento político 

próprio. Os cocaleiros, com a experi-
ência da luta contra a DEA e o Esta-
do, foram o setor que mais cresceu, 
não só numericamente como ampliou 
a infl uência rural no movimento ope-
rário. Este aspecto muito pouco va-
lorizado na história do MAS é o que 
explica como este partido, proclama-
do em sucessivos congressos campo-
neses entre 1994 e 1997, consegue 
atrair e reagrupar os quadros políticos 
de uma esquerda boliviana, que desde 
sempre debateu sobre o curso da re-
volução boliviana e as reivindicações 
das maiorias nacionais oprimidas e 
do movimento camponês, preparan-
do esta organização para assumir o 
papel que hoje joga e que emergiu 
durante o ciclo de protestos sociais e 
insurreições revolucionárias abertas 
pela guerra da água de 1999 e 2000 
em Cochabamba.

A ESTRUTURA DO PARTIDO

Outra chave para explicar o cres-
cimento do MAS é a sua peculiar es-
trutura organizativa, trata-se de mais 
um aspecto que o torna matéria de es-
tudo e fonte de inspiração no quadro 
internacional de lutas sociais, dado o 
vazio de representação política à al-
tura das mesmas. Até 2005 o índice 

de confi ança da população no parla-
mento nacional era de 3%, junto com 
a polícia eram as instituições públicas 
mais desprestigiadas. A participa-
ção nas eleições girava em torno dos 
25% dos aptos a votar e os partidos 
políticos não eram mais do que apa-
ratos burocráticos completamente 
afastados da realidade nacional, eram 
simplesmente guardiães dos elemen-
tos puramente externos e formais da 
democracia burguesa.

O MAS emerge em meio a esta 
decadência com uma mensagem sim-
ples. Como relata Leonilda Zurita, 
dirigente cocaleira, no congresso de 
Santa Cruz de 1995, o IPSP (como 
era chamado o MAS) resume seu 
programa em três pontos: tomar o 
poder local, o poder departamental e 
o poder nacional. De fato o eixo arti-
culador do programa do MAS tem o 
mesmo conteúdo da luta pelo poder 
para as maiorias nacionais e os se-
tores sociais oprimidos assim como 
para as classes sociais exploradas, 
isto é o que na Bolívia costuma ser 
defi nido como “descolonização”.

Assim o MAS começa a estrutu-
rar-se sobre o modelo da organização 
camponesa e da aliança que levou a 
sua própria constituição. À exceção 
das grandes cidades, onde o nível or-
ganizativo chega até os distritos, a es-
trutura do MAS se baseia em direções 
nacional, departamentais e urbanas, 
diluindo-se ao fi m nas organizações 
sociais ganhas para o projeto demo-
crático de conquista do poder, como 
as associações de moradores, sindica-
tos, grêmios, etc. e sobretudo os sin-
dicatos agrários impulsionadores do 
movimento. O MAS-IPSP e seus di-
rigentes locais se propõem a ser como 
um andaime que permite o encontro 
dos diferentes níveis autônomos da 
organização social. Como descreveu 
uma pesquisadora social boliviana 
“o MAS-IPSP consegue irradiar esta 
estrutura organizativa, baseada nas 
organizações corporativas campo-
nesas, como o modelo exitoso que 

A guerra da água, Cochabamba

O MAS e o Governo de Evo Morales



América Socialista
38

reivindica a participação da socie-
dade organizada, aos outros setores 
corporativos organizados urbanos e 
também a setores heterogêneos fu-
sionados em torno de uma demanda 
que emergem e se fortalecem no pro-
cesso de crise estatal inaugurado no 
ano 2000, ou seja, aos movimentos 
sociais” (1).

OPORTUNIDADES E LIMITES 
DO MAS

A base corporativa desta estrutura, 
que não requer nenhuma outra afini-
dade que não seja a vontade comum 
de representação autônoma de inte-
resses setoriais, é ao mesmo tempo 
um elemento de força e de debilidade 
do MAS. É força na medida em que 
se apoia não em uma cidadania inde-
terminada, mas sim em organizações 
sociais concretas, com um considerá-
vel retorno eleitoral e, sobretudo, por 
amplas, embora não ilimitadas, mar-
gens de manobra na ação do governo 
dentro de relações sociais complexas 
como são as de um país como a Bo-
lívia. Mas ao mesmo tempo é uma 
debilidade para um movimento que 
apenas pode ser mantido colhendo 
êxitos através da mediação com o Es-
tado.

Um exemplo disto pôde ser obser-
vado nos últimos dias de 2010. Ape-
sar do discurso oficial sobre a crise 
estrutural do capitalismo, o governo 
não havia evidentemente calculado 
que esta crise pudesse expressar-se 
na forma que assumiu desde 2008. A 
queda do preço do petróleo, do qual 
depende o preço do gás exportado 
pela Bolívia, que por sua vez, atra-
vés da refundada YPFB [Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos], 
corresponde a mais de um terço da 
arrecadação de tributos do Estado, 
comprometeu o frágil compromis-
so da parcial nacionalização do gás 
decretado em 2006, onde o Estado 

controla o excedente, mas as multi-
nacionais também ganham devido 
ao efeito do aumento dos preços, da 
devolução dos “gastos recuperáveis” 
e da valorização da moeda nacional.

Em 2009 e 2010 a economia bo-
liviana cresceu menos que o previs-
to, com taxas de pouco mais de 3% 
incrementadas apenas pelos impos-
tos. O Estado deixou de receber cer-
ca de 1,5 bilhão de dólares por ano, 
enquanto seguia, e segue, gastando 
aproximadamente 25% da arrecada-
ção da venda de gás para subsidiar o 
preço dos combustíveis no mercado 
interno. No dia 26 de dezembro de 
2010 o governo tentou superar esta 
situação eliminando o subsídio aos 
combustíveis, como medida extrema 
para incentivar as multinacionais para 
explorar e produzir mais, oferecendo-
-lhes possibilidades de lucro a preços 
de mercado. A medida, conhecida na 
Bolívia como “gasolinazo”, provo-
cou um rebuliço e teve que ser reti-
rada diante da pressão e das greves 
do movimento operário e da própria 
base do MAS.

Então, um setor do governo, atra-
vés de publicações da Vice-presidên-
cia como O Plurinacional, tentou pôr 
no centro do debate político a questão 
da estruturação do partido, sem a qual 
não poderia ser superado o caráter 
corporativo de sua base social e para 
não deixar o governo flutuando no ar 
com decisões impopulares. Porém, é 
impossível fazê-lo sem revelar uma 
caricatura de liberdade de debate po-
lítico sobre a condução do processo, 
de maneira que O Plurinacional in-
terrompeu rapidamente suas publica-
ções. Por outro lado a direção histó-
rica do MAS sustentou uma batalha, 
da qual saiu derrotada, para endurecer 
as regras pelas candidaturas, atribuin-
do às dificuldades dos anos passados 
à “infiltrados” não procedentes de 
organizações e das lutas sociais. A 
questão é que o esvaziamento de sig-

nificado da militância, em um contex-
to onde as decisões se concentram no 
governo e em um aparato do partido 
escolhido a dedo ou eleito através de 
plebiscito – ou seja, em espaços onde 
o debate político não tem expressão 
– não é uma questão organizativa, 
mas sim política, como bem sabem 
aqueles setores das bases que vão 
organizando-se em círculos de for-
mação para dotar-se de ferramentas 
de participação real.

A subida do preço das matérias 
primas permitiu que o governo se re-
compusesse das dificuldades expres-
sas nas lutas pelo reajustamento dos 
equilíbrios internos dentro do MAS, 
como foi a luta pela defesa do parque 
natural e do território indígena TIP-
NIS, encabeçado pelas confederações 
indígenas CIDOB e CONAMAQ, 
nunca totalmente “orgânicas” ao par-
tido e bastante influenciadas pelas 
ONGs e, no caso da CIDOB, também 
pelo latifúndio e pelas empresas ma-
deireiras que suprem as carências do 
Estado arrendando terras nas quais as 
comunidades não estão em condições 
materiais de produzir.

O MODELO ECONÔMICO 
BOLIVIANO

Seria redundante enumerar todos 
os avanços econômicos do MAS no 
governo. Estes avanços incluem des-
de a mudança significativa de todos os 
indicadores macroeconômicos fun-
damentais – baixos níveis de endivi-
damento público e privado, aumento 
das Reservas Internacionais, inflação 
controlada depois dos primeiros anos 
de descontrole etc. – até a melhora 
de toda uma série de índices sociais 
como a redução da pobreza de 34% 
para 18%, salário mínimo triplicado, 
redução da idade para aposentadoria 
e aumento da renda, criação de 600 
mil empregos etc. O investimento 
público, que representa mais de dois 
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 (1) Moira Zuazo, ¿Como nació el MAS? – la ruralización de la política en Bolivia, entrevista a 85 parlamentarios del partido, La Paz 2008, 
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terços dos investimentos do país, do-
brou alcançando um valor recorde de 
quase quatro bilhões de dólares em 
2013, colocando o conjunto da eco-
nomia entre uma das que mais cres-
cem na região.

Em uma recente conferência mi-
nistrada na universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, o ministro Arce 
apresentou as conquistas e os alinha-
mentos do chamado modelo econô-
mico social comunitário produtivo. 
A base deste seria o estado regulador 
da economia, o qual com nacionali-
zações até mesmo parciais – como o 
caso do gás – recuperou o excedente 

de setores estratégicos (hidrocarbo-
netos, mineração, energia, recursos 
ambientais) para redistribuí-lo aos se-
tores produtivos e aos programas so-
ciais, ampliando também a cobertura 
dos serviços básicos.

Trata-se de um modelo que não 
pode ser exportado no atual contexto 
de crise: as bases para estas políticas 
- que com parcial acerto o jornalista 
argentino Stefanoni defi niu como 
“keynesianismo” - não existem fora 
da Bolívia. O movimento operário e 
a juventude revolucionária de países 
no epicentro da crise mundial, como a 
Espanha e Grécia, olham para a Bolí-

via buscando uma alternativa para de-
fender seus interesses e perspectivas 
de vida, e não para encontrar fórmu-
las mágicas para seguir a cartilha dos 
organismos fi nanceiros e tocar os si-
nos da democracia ao mesmo tempo. 
A reprodução do modelo boliviano 
nas economias desenvolvidas, onde 
o excedente não vem da exportação 
das matérias primas e é destinado ao 
pagamento de dívidas soberanas, não 
tem outro caminho exceto o repúdio 
do pagamento da dívida e a naciona-
lização das principais alavancas da 
economia.

Há muitas peculiaridades na ges-
tão econômica do MAS com relação 
ao capitalismo de Estado inaugura-
do depois da revolução de 1952. Os 
funcionários do atual governo reivin-
dicam o uso de ferramentas próprias 
do mercado combinadas com refor-
mas de inspiração socialista como 
sendo a chave para entender porque 
a Bolívia não foi afetada pelos mes-
mos desequilíbrios que a Venezuela 
e a Argentina, por exemplo. Ao invés 
de estabelecer o monopólio de divi-
sas estrangeiras, que na Venezuela e 
Argentina alimentaram um mercado 
negro como aconteceu na Bolívia nos 
anos da UDP (1982-1984), o governo 
se limitou a fi xar as taxas de câmbio, 
desdolarizando a economia com uma 
paulatina valorização da moeda na-
cional sustentada pelo fl uxo de inves-
timento estrangeiro e o crescimento 
das exportações.

A dívida foi renegociada, o que 
só foi possível porque a dívida era 
multilateral: de fato, só a partir de 
2012 a Bolívia passou a emitir títu-
los da dívida pública nos mercados 
fi nanceiros. O aumento exponencial 
do investimento público, as medidas 
redistributivas e os aumentos salariais 
acima da infl ação, foram fi nanciados 
não só com as exportações de maté-
rias primas, por sua vez benefi ciadas 
pela conjuntura de preços favoráveis, 
mas também por um aumento de 22 
a 26% do esforço tributário e um es-
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forço constante de ampliação da arre-
cadação para manter o equilíbrio or-
çamentário. A infl ação nos primeiros 
anos foi controlada com intervenção 
na distribuição – com a importação e 
comercialização a preços regulados 
dos produtos de maior pressão infl a-
cionária – mantendo o subsídio para 
alguns setores produtivos e também 
fazendo o que fazem os governos ne-
oliberais, ou seja, modifi cando a pon-
deração e a cesta de produtos para o 
cálculo dos aumentos.

A reforma agrária que, em 1953, 
liquidou o latifúndio no oeste, foi uti-
lizada como pretexto para recorrer 
às grandes doações e empréstimos 
dos EUA para afastar os perigos da 
carestia derivados da reorganização 
no campo. A consequência disso foi 
a promulgação de um Código do Pe-
tróleo que reabriu para as multinacio-
nais as portas que a revolução havia 
fechado. Hoje a grande propriedade 

latifundiária foi apenas marginal-
mente afetada pelas desapropriações 
parciais: 30 famílias e grupos empre-
sariais ainda possuem 3,7 milhões 
de hectares, que representam 82% 
das concessões fl orestais do país e 
o processo de saneamento se deteve 
frente aos 40 milhões de hectares de 
propriedade do agronegócio no leste.

A estrutura proprietária do que 
restou foi modifi cada graças a uma 
aceleração no processo de saneamen-
to de terras com a regularização de 
títulos de propriedade e a titulação 
de terras fi scais. O Estado potencia-
lizou a infraestrutura produtiva, com 
centros públicos de armazenamento, 
microcrédito e um seguro agrícola, 
mas aqui, tal como no cooperativis-
mo mineiro, a seleção entre produto-
res é deixada ao livre mercado, sem 
que exista nenhuma medida de incen-
tivo à associação entre camponeses 
que pudesse utilizar a organização 

social indígena, baseada na proprie-
dade coletiva e na cooperação, para 
uma política agrária socialista que, 
hoje, poderia contar com o apoio dos 
trabalhadores agrícolas, cujo número 
triplicou de 1992 até 2012.

Para os ideólogos assim como 
para os técnicos do governo, este 
ecletismo seria uma etapa inevitável 
no caminho para o socialismo, uma 
etapa obrigatória em razão do subde-
senvolvimento da Bolívia, da estrutu-
ra social dominada pelas tendências 
capitalistas de acumulação e – como 
não! - por um presumível baixo nível 
de consciência das massas e do mo-
vimento operário. Portanto, é este o 
terreno de debate decisivo na Bolívia: 
serve este etapismo para “fortalecer 
as tendências comunitárias” da socie-
dade – como declarado pelo vice-pre-
sidente – e para assentar as bases para 
o socialismo e para a resolução dos 
problemas estruturais da economia e 
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da sociedade boliviana? Se não ser-
vem, quais alternativas existem para 
uma política do movimento operário 
tão independente quanto capaz de al-
cançar um resultado concreto?

O IMPACTO DA CRISE

Nos últimos anos a economia bo-
liviana foi uma das que experimentou 
o maior crescimento no panorama da 
América Latina e todos os prognós-
ticos dizem que este desempenho se 
manterá também em 2015. “Somos 
uma ilha”, dizia o ministro das fi nan-
ças Arce para defender estes resulta-
dos e expressar a confi ança de que 
a crise mundial do capitalismo não 
terá impactos relevantes na Bolívia. 
Esta situação, que a oposição de di-
reita e de ultraesquerda atribuem ex-
clusivamente ao aumento dos preços 
das matérias primas, é na realidade o 
efeito de uma combinação entre isto 
e os demais fatores detalhados acima, 
como a escassa inserção da Bolívia 
no mercado mundial, a estabilidade 
macroeconômica e política, as nacio-
nalizações, o papel do Estado etc.

É verdade que a Bolívia pode en-
frentar oscilações de curta duração 
dos preços de suas exportações. Po-
rém, com um panorama internacional 
que projeta um ciclo de crises sempre 
mais profundas, apenas intercalado 
com curtas e insufi cientes recupera-
ções – este panorama que nós marxis-
tas chamamos de crise estrutural do 
capitalismo – a tendência dos preços 
dos metais, produtos agrícolas e hi-
drocarbonetos será de baixa. Com as 
importações crescendo em um ritmo 
quatro vezes superior à indústria na-
cional e a diminuição já signifi cativa, 
como é o caso na mineração, no valor 
das exportações, são muito prováveis 
repercussões sobre a estabilidade 
cambial, um dos pilares da estabili-
dade macroeconômica do país. E en-
quanto o governo prepara planos de 
contingência para enfrentar a crise e a 
perda de postos de trabalho na mine-

ração, aparecem sinais de que o ciclo 
está alcançando seus limites. O setor 
da construção, por exemplo, um dos 
mais dinâmicos nestes anos e em ge-
ral o mais “sensível” às variações do 
clima econômico, teve o número de 
alvarás reduzido pela metade.

É muito provável que no transcor-
rer do próximo ano o crescimento eco-
nômico seja benefi ciado pelo impulso 
de alguns dos principais projetos de 
industrialização vinculadas ao setor 
estratégico de hidrocarbonetos, como 
as fábricas destiladoras de líquidos e 
de produção de ureia, mas isto não é 
sufi ciente para prolongar o extraordi-
nário período de crescimento. Além 
disso, a Bolívia terá que começar as 
negociações para a revisão dos con-
tratos da venda de gás para o Brasil 
e Argentina, sobre as quais pesarão a 
crise, a redução das reservas certifi ca-
das de gás e o clima político diferente, 
com a Argentina se preparando para a 
transição do kirchineirismo e o novo 
governo brasileiro encurralado pelos 
escândalos de corrupção na Petrobrás 
e pelas debilidades reveladas na ree-

leição de Dilma.
O projeto de orçamento geral do 

Estado de 2015 prevê a captação de 
um bilhão de dólares com a venda de 
títulos soberanos da dívida pública, 
o que corresponde a cerca de 5% do 
PIB de 2013, um autêntico recorde 
para a Bolívia. Ao fi nal o que se pla-
neja é continuar utilizando as alavan-
cas do Estado, embora a experiência 
do século passado demonstre que, 
por si só, estas alavancas não podem 
eliminar as contradições do próprio 
capitalismo, se não for alterada a pró-
pria natureza de classe do Estado. A 
tendência inerente do capitalismo 
para a concentração e centralização 
da produção entra em contradição 
com a apropriação privada, que não 
permite a utilização efi ciente dos re-
cursos e acaba provocando a crise 
de superprodução nos setores funda-
mentais da economia. Esta contradi-
ção somente será resolvida quando 
a classe trabalhadora e seu aliado 
natural, o movimento camponês, di-
rigirem efetivamente a sociedade, ou 
seja, quando puderem dispor integral-
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mente de seus recursos planifi cados 
democraticamente para o desenvol-
vimento comum. Qualquer outro ca-
minho não leva à aproximação deste 
objetivo, como querem crer os “eta-
pistas”, pelo contrário, distancia-se 
paulatinamente dele e da solução dos 
problemas estruturais da Bolívia.

AS ÚLTIMAS ELEIÇÕES

O último resultado eleitoral foi 
interpretado de maneira distinta no 
campo governista. Se para o ex-as-
sessor do governo, Walter Chávez, 
este resultado seria o produto de um 
“giro ao Centro” do MAS, enten-
dendo “centro” como o lugar próprio 
para a colaboração de classes, para o 
Vice-presidente Garcia Linera a am-
pla vitória em todo o território nacio-
nal seria a expressão de uma “esquer-
dização da Bolívia” e da “irradiação 
hegemônica” do movimento popular. 
Na realidade, somando palavras a fa-
tos, o que vimos foi a entrega de sal-
vo-condutos de esquerda a setores da 
burguesia e de seus partidos tradicio-
nais, ou seja, uma operação “contra 
hegemônica”, para utilizar a mesma 
linguagem.

O caminho para as eleições foi 
marcado por uma série de alianças 
com velhos adversários políticos. 
O cerne destas alianças encontra-se 
nos pactos produtivos com a burgue-
sia nacional, particularmente com o 
agronegócio do leste, que represen-
tam a liquidação de fato da reforma 
agrária. Ao agronegócio foi concedi-
da a legalização de áreas de aterro e 
desmatamento, a suspensão de toda 
uma série de limitações às exporta-
ções e uma ampliação da revisão da 
Função Econômica Social da terra, e 
até mesmo avalia-se a possibilidade 
de que os proprietários de áreas im-
produtivas possam pagar multas ao 
invés de sofrer a expropriação de seus 
latifúndios pelo Estado. Enquanto 
isso ocorria, todas as principais or-
ganizações camponesas de base, de 

leste a oeste, formalizavam a defesa 
de um programa radical que exigisse, 
entre outras coisas, “a liquidação do 
latifúndio, sua concessão coletiva às 
comunidades indígenas e agrárias, o 
enquadramento do latifúndio como 
delito e a proteção da Lei Geral do 
Trabalho para os trabalhadores agrí-
colas”.

A imposição de candidatos de 
direita ou empresariais para fechar 
com chave de ouro aqueles pactos, 
não podia deixar de refl etir-se no re-
sultado eleitoral. Um terço do eleito-
rado das zonas rurais e dos principais 
centros de mineração do país anulou 
seu voto para a eleição de deputados 
uninominais [dos distritos ou circuns-
crições uninominais, nos quais se ele-
ge apenas um deputado por votação 
majoritária e não proporcional, NT]. 
No total pouco menos de um milhão 
de eleitores, dentre seis milhões de 

habilitados, se abstiveram, um nível 
de abstenção que a Bolívia não re-
gistrava há uma década. Nos depar-
tamentos de Oruro, La Paz e Potosí, 
históricos bastiões do MAS, perdeu-
-se no total quase cento e vinte cinco 
mil votos em relação a 2009.

Operários e camponeses disse-
ram que não querem voltar atrás, 
mas tampouco estão convencidos de 
que estamos indo “adiante”, ainda 
que evidentemente não enxerguem 
um caminho viável para reorientar 
as políticas atuais. Para este efeito 
contribui de maneira determinante a 
atitude da direção da COB. Enquan-
to as contradições na base do MAS 
vão assumindo um caráter de classe 
mais defi nido e se esgotam as mar-
gens para uma suposta política inde-
pendente situada entre a burguesia e 
o proletariado, sobre a qual se baseia 
o elemento discursivo que permitiu 

Manifestação na greve da COB em 2013
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separar o marxismo da luta pela “via 
boliviana ao socialismo”, a COB 
perfi lou-se como o principal pilar da 
política de colaboração de classes que 
o governo defende.

O FIM DO PT

Nos últimos anos a postura da 
COB em relação ao MAS expressou 
a tensão entre, de um lado, a inevitá-
vel capacidade de atração do governo, 
assim como seu prestígio em amplas 
camadas do movimento operário, 
e, de outro lado, o peso e a tradição 
das correntes sectárias no interior do 
sindicato. Em 2012 os dirigentes da 
COB deram fi nalmente uma guinada 
para a constituição de um Partido dos 
Trabalhadores (PT), que vinha sendo 
organizado desde 2003 nos congres-
sos sindicais. A burocracia sindical 
esperava que um PT que disputasse 
os espaços eleitorais com o MAS 
seria o elemento de pressão sobre o 
governo para colocar-se no centro 
da ação política. Com este propósito 
enveredaram em uma radicalização 
sectária no discurso contra o governo, 
que já desde o começo, e apesar do 
interesse gerado pela fundação do PT, 
limitava suas reais possibilidades de 
enraizamento.

Em maio de 2013, para dotar o PT 
de uma base de massas, foi lançada 
uma greve geral contra o governo, 
baseada na ideia de “ruptura das mas-
sas” com o MAS e sobre um progra-
ma que não deixou de ser percebido 
como corporativista. O principal mo-
tivo da greve foi a reforma defendida 
pelo MAS na qual os trabalhadores se 
aposentam efetivamente com setenta 
por cento de seus últimos salários. 
Nesta reforma de fato impõe-se um 
limite de 3.200 pesos bolivianos para 
a aposentadoria em todos os setores 
e 4.000 pesos bolivianos para os mi-
neiros, exclui-se assim do benefício 
(a aposentadoria igual a 70% do sa-
lário) todos aqueles que tenham uma 
remuneração nominal média nos últi-

mos anos de mais de cinco ou seis mil 
pesos bolivianos. 

Falamos de setores de trabalha-
dores, não somente proletários, que 
ou são mais qualifi cados ou são em-
pregados nas atividades econômicas 
mais rentáveis (mineiros, químicos, 
metalúrgicos, trabalhadores na dis-
tribuição de eletricidade, gás e água, 
médicos, professores universitários, 
parte do magistério da zona rural etc.). 
Destes setores veio o maior apoio 
para a greve, abrindo ao governo a 
possibilidade de chegar a acordos se-
paradamente com os outros setores e 
de levantar o movimento camponês 
contra a paralisação, baseando-se nis-
to e na manipulação da “opinião pú-
blica” para reprimi-la, além de poder 
contar com a ajuda dos sectários que 
radicalizaram a greve mais além de 
seus propósitos.

Assim, o PT transformou-se no 
cordão umbilical que depois de ter 
nutrido o feto o enforca durante o par-

to. De bandeira de agitação que uniria 
as vanguardas operárias na base de 
um programa de independência de 
classes, transformou-se no programa 
de sua marginalização sectária, en-
quanto o oportunismo encontrava o 
caminho pavimentado para primeiro 
ganhar com uma esmagadora maioria 
as eleições internas no sindicato de 
Huanuni, de onde provêm os dirigen-
tes da COB, e logo colocar a entidade 
matriz dos trabalhadores em “uma 
aliança estratégica” com o governo.

Graças a esta aliança um grupo de 
dirigentes sindicais compartilharão 
as bancadas parlamentares com os 
latifundiários, empresários e velhos 
opositores de direita do governo, elei-
tos nas fi leiras do MAS. Isto signifi ca 
que a COB e seus dirigentes carre-
garão o peso maior deste período de 
aberta colaboração de classe, inaugu-
rado depois das últimas eleições. Por 
enquanto, o governo tem acordo com 
o sindicato em relação aos planos de 

Evo Moráles no aniversário da nacionalização das minas
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contingência para enfrentar a crise da 
mineração, mas na medida em que o 
cobertor encolher, cobrir o pescoço 
descobrirá os pés. E abrindo mão de 
recolocar o tema das nacionalizações, 
assim como de intervir nas batalhas 
das bases das organizações sociais 
contra as candidaturas de direita ou a 
favor do programa radical camponês, 
a COB converte-se em uma lança 
sem ponta para o movimento ope-
rário, com a consequência de que as 
primeiras explosões sociais se darão à 
margem da linha traçada pela direção 
e de seu controle.

A mais importante lição que pode 
ser tirada do precoce aborto do PT é 
que precisamos antes de tudo de uma 
COB que, pra dizê-lo graficamente, 
represente aqueles 95% de trabalha-
dores dos campos petroleiros que são 
segmentados em dezenas de empre-
sas subcontratadas com as quais as 
multinacionais, como a REPSOL, se 
orgulham de ter reduzido custos tra-
balhistas e conflitos sindicais, e não 
só aos 5% de trabalhadores de fábri-
cas. Ou seja, uma COB com raízes 
no conjunto da classe operária que 
saiba lutar ombro a ombro as mais 
importantes batalhas do movimento 
camponês e das bases sociais e mili-
tantes do MAS, pondo a serviço des-
tas seu programa revolucionário para 
completar a revolução e que assim se 
encontre o caminho da independên-
cia de classe e da intervenção no atual 
processo revolucionário.

O “COMUNISMO TOTAL”

Em uma recente entrevista con-
cedida a um programa da CNN – 
Dinero de la CNN em espanhol – o 
vice-presidente Álvaro Garcia Linera 
convidava multinacionais e empresá-
rios estrangeiros a investir na Bolívia 
com confiança e aceitando a regu-
lação estatal do excedente. Em uma 
pergunta sobre sua perspectiva políti-
ca, Garcia Linera definiu-se como um 
“comunista total”, criticando a con-

cepção do socialismo em um só país 
porque “a revolução é um produto de 
todos os países do mundo e, enquanto 
isso, é preciso criar as condições mí-
nimas de satisfação das necessidades 
básicas das pessoas”. Esta declaração 
requereria outro artigo, aqui limita-
mo-nos a alguns comentários à guisa 
de conclusão.

As referências ao socialismo e ao 
comunismo, inclusive tomadas como 
simples recurso discursivo, são bas-
tante indicativas da natureza do MAS. 
Os elementos de populismo, de um 
agrupamento bonapartista, do cor-
porativismo etc., são em si mesmos 
insuficientes para explicar o que é e 
para onde vai este partido, se não le-
varmos em consideração o papel que 
ele mesmo desempenhou em organi-
zar amplos setores das massas com 
base em uma plataforma de demo-
cracia radical e com uma perspectiva 
de mudança profunda na sociedade. 
Hoje, o MAS utiliza o desmantela-
mento dos aparatos políticos da bur-
guesia para mantê-la cativa em uma 
política de colaboração de classes, 
na qual a COB ocupa a ala esquerda. 
Mas as expectativas do movimento 
camponês assim como as da classe 
trabalhadora se chocam e se chocarão 
ainda mais contra os interesses das 
multinacionais, dos empresários e do 
agronegócio do país.

Nesta luta concreta serão forma-
dos os quadros políticos capazes de 
tirar as conclusões corretas do pro-
cesso e colocá-las em prática. Nosso 
manifesto lançado antes das eleições 
chamando a votar pelo MAS orga-
nizando a luta contra a colaboração 
de classes, mais do que uma palavra 
de ordem era um chamado a refletir 
sobre as necessidades políticas reais 
da revolução nesta etapa: preencher 
um vazio subjetivo de organização e 
de bandeiras de luta que as eleições 
apresentaram; permitir que a militân-
cia de base do processo, o MAS e as 
organizações sociais visualizassem o 
terreno das lutas futuras.

Se em um país como a Bolívia ou 
qualquer outro o capitalismo pudesse 
garantir as “condições mínimas de 
satisfação das necessidades básicas” 
a revolução não seria necessária. In-
clusive em um país como a Bolívia, 
onde o peso do Estado na economia 
cresceu de maneira relevante, a falta 
de uma autêntica planificação demo-
crática dos recursos vai convertendo 
todos os fatores de crescimento do 
período anterior em seu contrário: 
o consumo privado exerce pressão 
sobre a balança comercial, os inves-
timentos do Estado superaquecem 
a economia etc. E, o mais importan-
te, na situação de crise incipiente as 
tendências que exercem maior pres-
são imediata não são as “tendências 
comunitárias da sociedade”, como 
defende García Linera, mas sim as 
capitalistas baseadas na agenda da 
patronal.

Os fatores que permitiram ao go-
verno do MAS implantar um socia-
lismo que “não destrói a economia”, 
ou seja, dito em linguagem clara, uma 
política redistributiva que não muda 
a estrutura capitalista da sociedade, 
não mais se repetirão. Porém, as con-
dições de crise institucional, do refor-
mismo e do consenso em direção às 
classes dominantes, que formaram o 
caldo de cultura para o crescimento 
do MAS, são condições comuns em 
todo o mundo. A revolução mundial 
não é a simultaneidade da revolução 
em todos os países, é mais o produto 
da ação política consciente do prole-
tariado de um ou mais países sobre 
condições internacionais maduras 
para uma transformação social revo-
lucionária. Hoje o movimento ope-
rário e camponês da Bolívia está em 
condições de jogar este papel, que 
permitiria dispensar o investimen-
to depredador das multinacionais e 
poder contar com o apoio da classe 
trabalhadora de países industrializa-
dos. Exportar o socialismo antes de 
importar a crise: este é o grande papel 
da nossa geração.

América Socialista VI
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Haiti 2004-2014: 10 anos de 
ditadura militar da ONU

Há 10 anos, o Haiti está sob uma 
ditadura militar sanguinária implanta-
da pela ONU a mando de Washington 
e comandada pelo Exército Brasilei-
ro. Alguns argumentam que se trata 
de uma “missão de paz” da ONU. 
Mas a verdade é outra. Iniciada a par-
tir de um golpe militar no qual tropas 
estadunidenses sequestraram o então 
presidente eleito do Haiti, Jean Ber-
trand Aristide, a MINUSTAH (Mis-
são das Nações Unidas pela Estabili-
zação no Haiti) nada mais é do que 
uma ocupação militar repressora que 
impede o povo haitiano de se mani-
festar e de lutar por melhores condi-
ções de vida, por mudanças, garantin-

do assim o controle do imperialismo 
na região.

Assim como planejou e fi nanciou 
ditaduras militares em toda a Améri-
ca Latina nas décadas seguintes à 2ª 
Guerra Mundial para conter o avan-
ço das ideias socialistas e reprimir o 
movimento operário, agora o impe-
rialismo do “Tio Sam” utiliza forças 
armadas de diversos países, sob o 
comando do Brasil, para fi ncar suas 
garras na ilha da América Central 
cuja história de luta do seu povo já foi 
exemplo para os povos oprimidos de 
todo o continente.

Para os que ainda duvidam desta 
breve introdução e sustentam alguma 

ilusão na suposta “Missão de Paz” 
da ONU, sugerimos que assistam ao 
vídeo-documentário de 1 hora de du-
ração, dirigido por Kevin Pina, cha-
mado: “Haiti: We must to kill the ban-
dits” (pode ser encontrado em: http://
youtu.be/25Mf7Lv5Qo8).

AS RAÍZES DA HISTÓRICA 
LUTA DO POVO HAITIANO

Há mais de 5 séculos, com a che-
gada dos europeus à América, a se-
gunda maior ilha do Caribe que era 
chamada de Ayiti ou Quisqueya pelos 
índios, foi batizada de Hispaniola por 
Cristóvão Colombo, que estabeleceu 

Marines do exército norte-americano no Haiti
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ali, em 1493, a primeira colônia na 
América. Depois do genocídio que 
em menos de duas décadas reduziu 
a população nativa a 12% dos cerca 
de 500 mil indígenas que habitavam a 
ilha, os espanhóis levaram quase todo 
o ouro. À medida que os espanhóis 
abandonavam parte do território onde 
o ouro ficava escasso, os franceses 
começavam a ocupá-lo pelo norte da 
ilha. Até que em 1697, os espanhóis 
reconhecem a parte ocidental da ilha 
como colônia da França e os fran-
ceses a batizam de São Domingos 
(Saint-Domingue). Quase sem ouro, 
os colonizadores franceses apostam 
na cana-de-açúcar e no café produ-
zidos com mão-de-obra de escravos 
trazidos da África.

São Domingos torna-se uma po-
tência produtora de açúcar e fonte 
de altíssimos lucros para o tráfico 
negreiro. Foi a colônia francesa mais 
próspera na América e o açúcar de 
boa qualidade concorria com o que 
era produzido no Brasil. Já pouco 
antes de 1770 a colônia exportava 35 
mil toneladas de açúcar bruto e 25 mil 
toneladas de açúcar branco ao ano. 
Entre 1764 e 1771, a média anual era 
de 10 mil novos escravos comprados, 
trazidos pelos navios vindos da Áfri-
ca. No fim dos anos 1780, a produção 
de açúcar quase dobrou na ilha e de 
1787 em diante, eram mais de 40 mil 
novos escravos comprados por ano! 
A pequena ilha foi “colonizada” com 
escravos africanos. E estes recebiam 
o pior tratamento imaginável por par-
te de seus “donos” franceses.

“Os africanos que chegavam es-
cravizados eram sobreviventes: os 
negros enfrentavam uma viagem 
transatlântica pela Rota do Meio 
como cargas selvagens de um trafi-
cante. Não raro, quase um quarto dos 
escravos transportados morria dentro 
dos navios pelas péssimas condições 
de alimentação e higiene. Quando 
chegavam aos portos, eram exami-
nados, comprados e queimados com 
ferro em brasa em cada lado do peito 

para identificar seu dono. Os maus 
tratos que se seguiam estimulavam 
juras de contra-ataque. Algumas de-
las eram proferidas nos rituais notur-
nos de vodu, sincretismo dos rituais 
africanos com o catolicismo.” (Aloi-
sio Milani, Revolução Negra, Revista 
História Viva nº 51, Jan/2008).

Uma massa numerosa de escra-
vos - que falavam crioulo e francês 
- foi colocada a trabalhar em toda a 
extensão da colônia (parte ocidental 
da ilha). Com cargas desumanas de 
trabalho, torturas e punições, os es-
cravos se revoltavam.

Na sua obra “Os Jacobinos Ne-
gros”, o historiador trotskista Cyril 
Lionel Robert James relata: “Em 
creoule, dançavam e gritavam can-
ções ameaçadoras. Ê! Ê! Bomba! 
Heu! Heu! Canga, bafio té! Canga, 
mauné de lé! Canga, do ki la! Canga, 
li!”. A tradução seria algo como: “Ju-
ramos destruir os brancos e tudo o que 
possuem; que morramos se falharmos 
nesta promessa”. Havia “quilombos” 
(comunidades de resistência, onde os 
escravos podiam viver livremente) 
nas montanhas haitianas para organi-
zar a luta contra a escravidão. O mais 
temido foi o líder Mackland. Negro 
da Guiné, ele era um visionário, gran-
de orador e se dizia imortal com os 
poderes do vodu. Tinha seguidores 
aos montes. Em 1758 planejou en-
venenar a água das casas dos brancos 
para libertar os escravos. Foi traído, 

capturado e queimado vivo.
Mas não foram apenas os maus-

-tratos dos franceses contra os escra-
vos que incentivaram as revoltas. As 
notícias da independência dos EUA 
em 1776 - inspirada pelas ideias 
iluministas - e a própria Revolução 
Francesa em 1789 agitavam o am-
biente na ilha caribenha.

REVOLUÇÃO FRANCESA 
E LUTA CONTRA A 

ESCRAVIDÃO

Em 1789, a grande revolução 
eclode na França. Mas os princípios 
de Liberdade, Igualdade e Fraternida-
de que inspiraram a revolução fran-
cesa não podiam ser empregados na 
colônia de São Domingos, pois con-
trariariam os interesses econômicos 
dos senhores de escravos. Os colonos 
de São Domingos são questionados 
pelos franceses em plena revolução. 
A partir disto a luta dos escravos de 
São Domingos se torna intrínseca à 
luta pela revolução na França.

Após a queda da Bastilha, com 
o desenvolvimento da revolução na 
França, em 1790 é permitida a ins-
tituição de uma assembleia colonial 
em São Domingos, dividida entre “la-
tifundiários, brancos pobres, mulatos 
livres e escravos”. Mas nos debates 
prevalecia o poder dos latifundiários. 
Só em 1791, na assembleia consti-
tuinte da França, é que foi aprovada 
a igualdade de direitos entre todas as 
pessoas em São Domingos.

A notícia da decisão chegava aos 
poucos aos ouvidos dos escravos na 
ilha. Os latifundiários não a aceitaram 
e contra-argumentavam que negros 
e mulatos não eram pessoas e, logo, 
não podiam ter direitos. Um clima 
revolucionário percorria todas as fa-
zendas. E foi Boukman - um capataz 
e sacerdote de vodu - que liderou uma 
revolta que ateou fogo em todas as 
fazendas da planície do norte de São 
Domingos, matando os latifundiários.

Os escravos do sul e do leste espa-

Toussaint L’Overture
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nhol da ilha somam-se aos rebeldes. 
A repressão aumenta e Boukman é 
morto em combate, mas a revolta não 
para! A cada dia aumentava o número 
de insurgentes. Passaram de 100 mil 
homens e essa quantidade propiciou 
um salto de qualidade levando a luta a 
amadurecer e levantar a bandeira pela 
independência da colônia.

LUTA PELA INDEPENDÊNCIA

Depois de Boukman houve outros 
líderes, mas o que mais se destacou 
foi Toussaint L’Ouverture, um ex-
-escravo que teve acesso à literatura 
política e se revelou um grande estra-
tegista militar. Ele unifi cou os grupos 
de rebeldes e organizou um exército 
capaz de derrotar tropas europeias. 
Entretanto inclinava-se a conciliar 
com os latifundiários, que por sua 
vez, recusavam qualquer acordo de 
paz. A França envia então 3 comissá-
rios com 6 mil soldados para conter 
as rebeliões dos escravos e resolver a 
situação.

Mas, enquanto os comissários 
tentavam negociar um acordo, a nova 
república francesa declara guerra à 
Inglaterra. A guerra envolve as colô-
nias europeias e o exército de Tous-
saint defende a ilha, combatendo tro-
pas francesas, inglesas e espanholas.

Em 1794, a república francesa 
declara a abolição da escravidão em 
todos os seus territórios e o exército 
de Toussaint, agora aliado aos france-
ses, expulsa os ingleses e espanhóis 

da ilha (inclusive da parte espanho-
la). Com isso, Toussaint foi nomeado 
pela metrópole o Chefe do Exército 
de São Domingos. Em 1801, São Do-
mingos proclamou uma Constituição, 
tornando-se província autônoma.

Porém, em 1802, Napoleão Bona-
parte dá início à sua jornada pela do-
minação de tudo e de todos. Já com 
o domínio da Louisiana, ao sul dos 
EUA, viu na ilha de São Domingos 
um ponto-chave para a expansão do 
império francês na América e enviou 
uma armada para retomar o domínio 
da colônia: 47 mil homens sob o co-
mando do General LeClerc.

Toussaint combateu as tropas na-
poleônicas, mas seu instinto concilia-
dor o traiu de novo: o líder negro fez 
um acordo de paz e se deixou levar, 
preso, até a França, na tentativa de 
negociar. Acabou morto numa prisão 
em Forte Joux, nos Alpes.

Mas a luta pela independência 
continuou. Os ex-escravos se orga-
nizam sob a liderança de Jean Jac-
ques Dessalines e derrotam as tropas 
napoleônicas de LeClerc em 28 de 
Novembro de 1803. No dia 1º de Ja-
neiro de 1804, Dessalines proclama a 
independência da colônia (da ilha in-
teira) que passa a se chamar Haiti, em 
homenagem ao antigo nome indígena 
da ilha que signifi cava “ilha de mon-
tanhas altas”.

A derrota das tropas francesas fez 
com que Napoleão vendesse Louisia-
na a preços baixos e evitou sua pos-
sível expansão nas Américas. Gerou 
grande impacto no mercado do tráfi -
co de escravos e no preço do açúcar. 
É... a história dá voltas: a burguesia 
que tomou o poder na França inspi-
rou as revoltas no Haiti; e a revolução 
no Haiti acabou com uma importante 
fonte de renda da burguesia francesa.

EXEMPLO DE LUTA 
PARA OS POVOS

A luta do povo haitiano que se de-
senvolveu de 1791 a 1803 foi e é con-

siderada a única revolta de escravos 
bem-sucedida desde a Antiguidade 
Clássica. Ganhou grande repercus-
são no mundo todo e representou um 
gigantesco ponto de apoio para to-
dos que lutavam contra a escravidão. 
Os senhores de escravos em toda a 
América fi cavam preocupados com 
a repercussão da vitoriosa revolução 
negra. Nos EUA, os proprietários de 
terra se interessavam mais pelos de-
senvolvimentos na ilha do caribe do 
que na guerra entre as potências eu-
ropeias.

Entre os escravos e abolicionistas 
o interesse não podia ser menor. No 
Brasil, há registros de milicianos mu-
latos no Rio de Janeiro que usavam 
retratos de Dessalines. Os que luta-
vam contra a escravidão e o racismo 
passaram a ser rotulados de “haitia-
nistas” por algum tempo no Brasil:

“No período da Regência (1831-
40), o termo ‘haitianismo’ foi usado 
como um epíteto contra jornais que 
supostamente representavam os in-
teresses da população de cor livre e 
abordavam persistentemente a ques-
tão racial.” (Stuart Schwartz, Segre-
dos Internos - Engenhos e escravos 
na sociedade colonial).

DOIS SÉCULOS DE MAIS 
EXPLORAÇÃO E REPRESSÃO

Os imperialistas não podiam dei-
xar barato o que os haitianos fi zeram. 
Desde que os ex-escravos derrotaram 
as tropas napoleônicas, fazem o povo 
pagar. O presidente dos EUA Thomas 
Jefferson (1801 a 1809) - defensor da 
liberdade e proprietário de escravos - 
disse que do Haiti vinha o mau exem-
plo e que a peste devia ser confi nada 
naquela ilha!

“Em 1804, herdaram uma terra ar-
rasada pelas devastadoras plantações 
de cana-de-açúcar e um país queima-
do pela guerra feroz. E herdaram “a 
dívida francesa”: a França cobrou a 
humilhação infringida a Napoleão 
Bonaparte. Logo depois de nascer, o Papa Doc Duvaller
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Haiti teve que se comprometer a pa-
gar uma indenização gigantesca pelo 
dano que havia feito libertando-se. 
Esta expiação do pecado da liberda-
de lhe custou 150 milhões de francos 
em ouro. O novo país nasceu estran-
gulado por essa corda amarrada no 
pescoço: uma fortuna que atualmente 
equivaleria a 21,7 bilhões de dólares 
ou a 44 orçamentos totais do Haiti de 
nossos dias. Muito mais de um século 
levou o pagamento da dívida, que os 
juros de usura iam multiplicando. Em 
1938 cumpriu-se, finalmente, a re-
denção final. Nesse momento o Haiti 
já pertencia aos bancos dos Estados 
Unidos.” (Eduardo Galeano, A Mal-
dição Branca, 2004).

Depois da independência de 1804, 
os habitantes da ilha vivem muitos 
conflitos. A pressão externa é mui-
to grande. A república fica instável. 
Dessalines se proclama imperador e 
é assassinado em 1806. O país se di-
vide em dois e os espanhóis retomam 
o leste da ilha. Conflitos se seguem e 
em 1822, o presidente da república do 
Haiti, Jean-Pierre Boyer, ocupa mili-
tarmente o lado espanhol da ilha. Isso 
só dura até 1844 quando este é der-
rubado e é declarada a independência 
da República Dominicana (que ocupa 
dois terços da parte leste da ilha). Em 
1861 os espanhóis retomam o contro-
le do lado leste da ilha e em 1865 é 
proclamada a independência da Re-
pública Dominicana de novo.

O povo haitiano passa por déca-
das de terríveis dificuldades econô-
micas. Apesar da dívida que seguia 
pagando à França, o país investe no 
aumento da produção agrícola, mas 
esse processo lhe custa um grande en-
dividamento externo, especialmente 
com capitais norte-americanos. Essa 
dependência cresceu até o momento 
em que os EUA, sob a justificativa 
do não-cumprimento dos contratos, 
invadem o Haiti em 1915.

“A primeira coisa que fizeram foi 
ocupar a alfândega e o escritório de 
arrecadação de impostos. O exército 

de ocupação reteve o salário do pre-
sidente haitiano até que se resignou 
a assinar a liquidação do Banco da 
Nação, que se converteu em sucur-
sal do City Bank de Nova York. O 
presidente e todos os demais negros 
tinham a entrada proibida nos hotéis, 
restaurantes e clubes exclusivos do 
poder estrangeiro. Os ocupantes não 
se atreveram a restabelecer a escravi-
dão, mas impuseram o trabalho força-
do para as obras públicas. E mataram 
muito. Não foi fácil apagar o fogo da 
resistência. O líder guerrilheiro, Char-
lemagnePéralte, foi pregado em cruz 
em uma porta e exibido em praça pú-
blica como advertência.” (Eduardo 
Galeano, A Maldição Branca, 2004).

O saldo do regime militar sob co-
mando estadunidense que durou até 
1934 é de mais de 10 mil haitianos 
mortos. A partir da década de 30 o 
imperialismo estadunidense trata as 
ilhas da América Central como quin-
tal de exploração de mão-de-obra 
barata, contrabando e prostituição. 
Mesmo depois de 1934, a influência 
norte-americana continuava forte no 
Haiti. Apesar da saída militar do país, 
mantiveram uma polícia nacional fiel 
às suas ordens.

Até que, após sucessivos golpes 
militares, em 1957, François Duvalier 
- um médico mais conhecido como 
Papa Doc - assumiu a presidência 
sob o apadrinhamento dos EUA e im-
plantou novo regime de terror massa-
crando todos que se contrapunham à 
sua vontade. A oposição que sobrou 
era nitidamente controlada por Papa 
Doc.

Na mesma época em que a ilha 
vizinha, Cuba, passava por uma revo-
lução liderada por Fidel Castro e Che 
Guevara, Papa Doc reprimia qualquer 
manifestação do povo haitiano. Trei-
nou milícias armadas chamadas de 
TontonsMacoutes (Bichos-Papões), 
que promoviam chacinas, abusos se-
xuais e controlavam o contrabando 
de armas e tráfico de drogas na re-
gião. Um regime cruel com o povo 

pobre, e submisso aos interesses do 
imperialismo estadunidense.

Na década de 1960, muitos hai-
tianos de esquerda se organizam na 
igreja católica. Nessa época Papa Doc 
extermina sistematicamente todos 
com “influência cubana” e persegue 
a igreja católica.

O regime de Papa Doc era a ex-
pressão da degeneração de uma so-
ciedade submetida a todos os males 
do capitalismo. Sob patrocínio de 
Washington, Papa Doc montou um 
enorme sistema comercial ilegal que 
transformou o Haiti em rota obrigató-
ria do narcotráfico entre Colômbia e 
EUA. No fim de seu governo o Haiti 
já era o país mais pobre das Améri-
cas, com a maior taxa de analfabetis-
mo e mortalidade infantil. Morto em 
1971, Papa Doc foi substituído por 
seu filho, o Baby Doc.

Baby Doc impôs um brutal sis-
tema de super exploração do traba-
lho, que beneficiou largamente as 
multinacionais norte-americanas 
e também a “raquítica” burguesia 
haitiana. O povo trabalhador reage. 
Baby Doc decreta Estado de Sítio, até 
que, em 1985, protestos populares se 
intensificam e Baby Doc foge para 
a França num avião da Força Aérea 
Norte-Americana, deixando em seu 
lugar uma junta chefiada pelo Gene-
ral Henri Namphy.

Tem início uma disputa entre os 
militares pelo comando do Estado e 
do narcotráfico. Uma série de golpes 
se sucede até que sob forte pressão 
popular é aprovada uma nova Cons-
tituição e são convocadas eleições 
diretas para presidente, num tipo de 
sistema parlamentarista, para Dezem-
bro de 1990.

AS ORIGENS 
DA CRISE ATUAL

Com uma campanha de denúncia 
da dominação imperialista no Haiti, 
Jean Bertrand Aristide, ex-padre ca-
tólico, defensor haitiano da “Teologia 
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da Libertação”, foi eleito presidente 
com enorme apoio popular, 67% dos 
votos, tomando posse em Fevereiro 
de 1991. Líder de um movimento po-
pular chamado Lavalas, nomeou um 
primeiro-ministro de sua confi ança. 
Aristide estabeleceu como eixos de 
seu governo o combate à corrupção e 
ao narcotráfi co e a luta contra a po-
breza. Sete meses depois sofreu um 
golpe militar, liderado pelo General 
Raoul Cedras e patrocinado pela CIA.

Exilado nos EUA, Aristide busca 
ajuda internacional. É a oportunidade 
de ouro para o imperialismo voltar ao 
comando do Haiti desde que Baby 
Doc fugiu e estabelecer um controle 
militar direto no transporte das dro-
gas, contendo a insatisfação popular 
com Aristide. O governo dos EUA 
propõe apoiar a volta de Aristide ao 
poder desde que este aceite e apoie 
a presença de tropas estadunidenses 
para “estabilizar o país”.

O ex-presidente americano 
Jimmy Carter se apresenta como 
“mediador” e faz de conta que obtém 
um acordo com Cedras: em troca de 
anistia os militares deixam o poder, o 
exército haitiano é dissolvido e tropas 
norte-americanas entram no país em 
Setembro de 1994 para “assegurar o 
retorno à legalidade”. Aristide reas-
sume a presidência em Outubro es-
colhendo Smarck Michel como seu 
primeiro-ministro. Em Abril de 1995, 
as tropas dos EUA são substituídas 
por soldados da ONU.

Aristide é recebido pelo povo hai-
tiano com grandes manifestações de 
boas vindas. Em Junho de 1995, nas 
eleições, René Préval, o candidato 
do movimento Lavalas, apoiado por 
Aristide - e também pela Casa Branca 
- é eleito presidente com 87,9% dos 
votos. O povo queria Aristide, porém 
a constituição do Haiti não permite 
a reeleição para um mandato conse-
cutivo e Préval carrega os votos do 
antecessor. Mas não corresponde às 
expectativas do povo. Ele mantém 
a presença das tropas da ONU e no-
meia para o posto de primeiro-mi-
nistro um economista alinhado com 
Washington, chamado Rony Smarth.

Em Março de 1996, Préval anun-
cia um plano para privatizar todas as 
estatais e serviços públicos, desen-
cadeando greves e grandes manifes-
tações de protesto. Em Agosto do 
mesmo ano, o Lavalas é responsabi-
lizado pelo assassinato de dois líderes 
burgueses. A situação fi ca instável e 
a população é reprimida pelas tropas 
da ONU. Aristide racha com Préval e 
cria o movimento Família Navalas, 
anunciando que será candidato à pre-
sidência em 2000.

Em Janeiro de 1997, a República 
Dominicana decide expulsar os imi-
grantes ilegais haitianos, mas inter-
rompe o envio diante dos protestos do 
povo haitiano à chegada dos primei-
ros 16 mil deportados. Os protestos 
de rua ganham força e possibilitam a 
formação de um movimento nacional 
contra a imposição de um programa 
de cortes de gastos públicos acorda-
do entre o primeiro-ministro Smarth 
e o FMI. Centenas de milhares vão às 
ruas. A crise institucional se acentua 
e menos de 10% dos eleitores votam 
nas eleições legislativas e municipais 
de Abril de 1997.

Nessa época a população do Haiti 
já chega a quase 8 milhões de habi-
tantes. O desemprego atinge 70% da 
população ativa. A fome se alastra 
nas zonas rurais. Uma greve geral dos 
professores fecha as escolas de todo 

o país! O povo trabalhador haitiano 
tinha as condições de efetuar uma 
insurreição vitoriosa e a tomada do 
poder em 1997. Mas, além da presen-
ça das tropas militares da ONU, lhe 
faltava um partido revolucionário. A 
fragmentação política é impressio-
nante. Há mais de uma centena de 
partidos e organizações políticas no 
Haiti. Com o recente racha entre Pré-
val e Aristide e as traições do Gover-
no Préval, o Movimento Lavalas que 
teria maior apoio popular não conse-
gue ocupar este papel.

O primeiro-ministro Smarth re-
nuncia em Junho, porém continua no 
cargo até Outubro. Em Novembro, o 
presidente Préval indica Hervé Denis 
para o cargo de primeiro-ministro. A 
ONU retira as tropas militares e co-
loca uma Polícia Civil das Nações 
Unidas (MIPONUH) para conter a 
onda revolucionária e profi ssionalizar 
a Polícia Nacional do Haiti - única 
força repressora do Estado, já que o 
exército foi dissolvido em 1994. Essa 
missão da ONU permanece no Haiti 
até Março de 2000.

UM GOLPE PREPARADO 
4 ANOS ANTES

Aristide foi eleito presidente no-
vamente nas eleições de Dezembro 
de 2000 num processo conturbado. 
Mesmo ele tendo demonstrado no 
passado que diante de pressões segue 
fi elmente às ordens do imperialismo, 
ele representa a vontade de mudanças 

Jean Bertrand Aristide

Manifestação do movimento Lavalas no Haiti
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de milhões de haitianos e por isso a 
burguesia e os senhores de Washing-
ton não confi am nele.

Uma forte oposição de latifundiá-
rios, empresários, paramilitares, gru-
pos narcotrafi cantes e ONGs acusam 
Aristide de ter manipulado as eleições 
parlamentares do início do ano e por 
isso boicotam as eleições presiden-
ciais. Na verdade sabiam que não te-
riam forças para vencer Aristide que 
contava com grande apoio popular 
e não prometia dar continuidade ao 
governo entreguista de Préval. Sem 
adversários, Aristide foi eleito com 
baixa votação. Toma posse em Mar-
ço de 2001. Entretanto dessa vez Wa-
shington está do lado da oposição e 
o Banco Mundial corta a ajuda anual 
de US$500 milhões que enviava ao 
governo anterior.

A política econômica aplicada por 
Aristide foi ambígua, pois ao mesmo 
tempo em que fazia críticas abertas 
ao FMI, seguia sua cartilha à risca. O 
desemprego aumentou. A miséria e a 
fome também. A epidemia de AIDS 
atingiu números alarmantes. Sua po-
pularidade caiu. Sem dinheiro para 
programas sociais, Aristide passa a 
exigir da França a devolução de 22 
milhões de euros como compensação 
por riquezas repassadas pelo Haiti no 

decorrer do século XIX.
Em Janeiro de 2004, as comemo-

rações dos 200 anos de independên-
cia do Haiti se transformam em gran-
des manifestações de rua por comida. 
Os empresários haitianos organizam 
greves e grupos armados começam 
a atacar os apoiadores de Aristide 
nas ruas. A imprensa noticia confl itos 
com dezenas de mortos. O Governo 
dos EUA se pronuncia dizendo que 
Aristide tinha que estabilizar seu país 
e garantir a democracia. A oposição 
de direita armada exige a renúncia de 
Aristide ameaçando um golpe. Gru-
pos de apoiadores de Aristide resis-
tem, mas a oposição tinha muito mais 
recursos. Aristide diz que não renun-
cia e que não abandonará o Palácio do 
Governo mesmo que tenha que pagar 
com sua vida. O povo sai às ruas.

Como o Haiti não tem mais exér-
cito (dissolvido em 1994) isso difi cul-
ta aos opositores tomar o poder mi-
litarmente como estavam habituados 
no passado. Foi então que, em 29 de 
Fevereiro de 2004, fuzileiros navais 
estadunidenses raptam o presidente 
eleito do Haiti e declaram que ele ha-
via renunciado. Um governo interino 
é nomeado pelos americanos e tropas 
francesas, canadenses e americanas 
reprimem as gigantescas manifesta-

ções pró-Aristide, deixando dezenas 
de mortos, até que em 1º de Junho 
de 2004 chegam as tropas da ONU, 
comandadas pelo exército brasileiro.

A MISSÃO DA ONU E O 
GOVERNO LULA

O golpe de 2004 no Haiti chega 
a ser mais escandaloso do que foi o 
golpe de 2002 na Venezuela em que 
Chávez fi cou seqüestrado por 3 dias. 
Não foi um golpe de militares hai-
tianos patrocinados pelos EUA. Foi 
um golpe executado diretamente por 
militares estadunidenses! E no con-
texto de então, em que Bush se via 
confrontado com a maior mobiliza-
ção global da história, de milhões de 
pessoas nas ruas, em todos os cantos 
do mundo, contra a guerra do Iraque, 
Washington não podia deixar parecer 
que estava começando outra guerra 
na América Central, numa ilha a duas 
braçadas de Cuba e da Venezuela!

Era importantíssimo para os EUA 
que a ocupação militar no Haiti tives-
se a aparência de uma “missão huma-
nitária”, uma “missão de paz”. Para 
isso precisavam que um país não-
-imperialista, de “fi cha limpa”, che-
fi asse as tropas da ONU. E o Brasil 
caiu como uma luva, pois tinha como 
presidente recém-eleito uma fi gura 
respeitada pelos movimentos de es-
querda em todos os países: Lula.

Lula, que já vinha seguindo à risca 
a orientação de Washington no Brasil 
(alianças com a burguesia, contra-
-reforma da previdência, subsídios 
ao latifúndio, aumento do superávit 
primário para o pagamento da dívida 
externa, etc.) não pensa duas vezes. E 
argumenta que isso ajudará o Brasil a 
conquistar um acento permanente no 
genocida Conselho de Segurança da 
ONU!

Os trabalhadores brasileiros não 
elegeram Lula para conseguir uma 
vaga pro Brasil num conselho que 
decide qual país deve ser invadido 
militarmente, muito menos para par-
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ticipar de uma dessas invasões milita-
res! Mas Lula é inteligente e faz forte 
propaganda sobre a “missão de paz” 
da ONU. Organiza inclusive um jogo 
amistoso da seleção brasileira contra 
a seleção haitiana no Haiti em Agos-
to de 2004. É chamado de “o jogo da 
paz”. O Brasil vence por 6 a 0.

Nós, marxistas brasileiros, orga-
nizamos abaixo-assinados antes e de-
pois do envio das tropas. Milhares de 
assinaturas dirigidas a Lula dizendo: 
“Não envie as tropas!”; “Retire as tro-
pas!”. Mas o governo não deu bola. E 
não dará bola até que haja uma exi-
gência das massas. Voltaremos a isso 
mais adiante.

A MINUSTAH (Missão das Na-
ções Unidas pela Estabilização no 
Haiti) foi formada com a participação 
de tropas dos seguintes países:

Efetivos militares: Argentina, Be-
nim, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 
Croácia, Equador, Espanha, Fran-
ça, Guatemala, Jordânia, Marrocos, 
Nepal, Paraguai, Peru, Filipinas, Sri 
Lanka, Estados Unidos e Uruguai.

Forças policiais: Argentina, Be-
nin, Burkina Faso, Camarões, Cana-
dá, Chade, Chile, China, Colômbia, 
Egito, El Salvador, França, Grana-
da, Guiné, Jordânia, Madagascar, 
Mali, Maurícia, Nepal, Níger, Nigé-
ria, Paquistão, Filipinas, Romênia, 
Federação Russa, Ruanda, Senegal, 
Serra Leoa, Espanha, Togo, Turquia, 
Estados Unidos, Uruguai, Vanuatu e 
Yêmen.

Notem que além do Brasil, há tro-
pas de outros países da América do 
Sul cujos presidentes foram levados 
à vitória eleitoral como expressão da 
luta por mudanças das massas traba-
lhadoras em seus países: Bolívia de 
Evo Morales, Chile de Bachelet, Pa-
raguai de Lugo, Uruguai de Vasquez 
e Equador de Rafael Correa!

Todos cumprindo um papel as-
queroso a mando do imperialismo, 
enviando tropas, usando recursos 
materiais e humanos para reprimir 
e assassinar o povo pobre e sofrido 

do Haiti. Além do cubano Fidel, em 
2004 apenas Chávez se posicionou 
contra a ocupação do Haiti. Mas não 
é pra menos, há uma revolução em 
curso na Venezuela!

No início a ONU anunciou uma 
missão de 6 meses. Depois foi pror-
rogada até que houvesse eleições. 
Depois de muitos adiamentos, houve 
eleições em 2006, mas Aristide - o 
presidente de fato eleito pelo povo, 
exilado na África do Sul - estava e 
permanece impedido de regressar 
ao Haiti! Préval acabou eleito nova-
mente. Depois, em 2010-2011, numa 
outra eleição conturbada e sem Aris-
tide, o cantor e ator Michel Martelly, 
também conhecido pelo seu nome ar-
tístico de Sweet Micky, foi eleito e é o 
atual presidente do Haiti.

Agora já há presidente “eleito” - 
imposto. E as tropas continuam lá! A 
ONU argumenta que sem as tropas 
lá as gangues de narcotraficantes e 
seqüestradores afundariam o país no 
caos novamente. Mas isso é falso!

POLÍCIA DE ELITE  E 
ESQUADRÕES DA MORTE

São incontáveis os mortos, assas-
sinados pelas tropas da ONU e a Po-
lícia Nacional no Haiti nesses mais de 
10 anos de ocupação. E está bastante 
claro que não se trata de combate a 
traficantes, mas sim de repressão ao 
movimento Lavalas que se opõe à 
ditadura imposta pelos EUA e pela 
ONU e segue com forte apoio de 
massas, exigindo a volta de Aristide.

Mas nos morros e favelas do Bra-
sil a polícia também não mata o negro 
pobre sob o pretexto de combater o 
tráfico? Não é à toa que o BOPE (Ba-
talhão de Operações Policiais Espe-
ciais) da PM do Rio fez um convênio 
com o exército brasileiro para “trocar 
experiências de combate” com as tro-
pas brasileiras em missão no Haiti e 
que alguns contingentes, antes de 
serem enviados ao Caribe, passaram 
por semanas de treinamento na “fave-

la do BOPE”, no Rio.
Soldados brasileiros que voltaram 

do Haiti deram entrevista para o Jor-
nal “Folha de SP” onde afirmaram 
que o nome “missão de paz” dava 
uma impressão errada do que estava 
acontecendo no Haiti. Um dos solda-
dos identificado como “S”, explica: 
“Até parece que este nome é para 
tranqüilizar as pessoas no Brasil. Na 
verdade, não há dia em que as tropas 
da ONU não matem um haitiano em 
troca de tiros. Eu mesmo, com certe-
za, matei dois. Outros, eu não voltei 
para ver.” (Folha de SP, 29/01/2006).

E o mais revoltante: desde 2005 
as tropas da ONU têm chacinado 
haitianos em represália explícita por 
se manifestarem pela retirada das tro-
pas e pelo retorno de Aristide - Titid, 
como o povo pobre o chama. Mani-
festações com dezenas de milhares 
de haitianos são reprimidas a bala pe-
las forças policiais e tropas da ONU. 
Quando as manifestações são muito 
grandes, no dia seguinte as tropas da 
ONU costumam fazer incursões em 
Cité Soleil - com 300 mil moradores 
é a maior favela na periferia da capital 
do país, Porto Príncipe - e atiram por 
horas sem parar contra as casas dos 
moradores, matando homens, mulhe-
res e crianças. Só não matam idosos 
porque estes são raros no Haiti. A ex-
pectativa de vida é de 49 anos!

Nessas incursões - chamadas de 
“punições coletivas” por alguns jor-
nalistas presentes no Haiti - os sol-
dados atiram de dentro de seus car-

Biscoitos de barro
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ros blindados e helicópteros. Muitas 
pessoas, principalmente crianças, 
são atingidas na cama, enquanto dor-
mem, por balas de calibre pesado que 
atravessam os telhados de suas habi-
tações.

Depois de contar e chorar seus 
mortos, o povo pobre de Cité Soleil 
volta às ruas protestando e é reprimi-
do de novo! A situação de um povo 
desarmado enfrentando forças exter-
nas tão poderosas como essas, pode 
aniquilar física e psicologicamente 
toda uma geração. E este é o objeti-
vo da ONU: acabar com o Lavalas e 
qualquer possibilidade de resistência 
política aos planos do imperialismo.

Os que buscam se organizar ou 
participar de movimentos de resistên-
cia são mortos ou presos sem motivo, 
ilegalmente. Depois de presos sofrem 
torturas e geralmente são “desapa-
recidos” pela Polícia Nacional. Já 
são incontáveis os presos políticos e 
ativistas desaparecidos. Jornalistas 
independentes falam em mais de 20 
mil pessoas mortas e desaparecidas 
nestes 10 anos!

A SITUAÇÃO NO HAITI 
OCUPADO

Como se não bastassem as mor-
tes causadas pelas tropas estrangeiras 
e pela Polícia Nacional, os haitianos 
ainda correm muitos outros riscos de 
vida.

Há a fome: Quem não fi cou 
chocado ao ver imagens na TV dos 
biscoitos de barro que os haitianos 
comem? Quando não há comida os 
haitianos buscam fazer como as plan-
tas, retirando os nutrientes direto do 
solo! Não é difícil conhecer alguém 
no Haiti que tenha na família uma 
criança que tenha morrido de fome. 
Mais de 80% da população vive abai-
xo da chamada “linha da pobreza”. E 
tudo ainda pode piorar! Com a crise 
mundial de aumento dos preços dos 
alimentos, em 2008, o saco de 23 
quilos de arroz passou de 35 para 70 

dólares no Haiti, enquanto o milho, 
o feijão e o óleo de cozinha registra-
ram aumentos de 40%. Isso provocou 
protestos de massa, com saques a de-
pósitos de alimentos e barricadas com 
pneus queimados nas ruas. As tropas 
da ONU reprimiram os manifestantes 
famintos com balas. Hoje 80% do ar-
roz consumido no Haiti é comprado 
dos EUA com altas taxas de impor-
tação.

Há doenças: Já chegam a 400 mil 
os haitianos portadores de HIV (5% 
da população). Outras epidemias 
como malária e tuberculose também 
aterrorizam os mais pobres. A mor-
talidade infantil é de 57 a cada mil 
crianças. A mortalidade materna é de 
630 a cada cem mil partos. Faltam re-
médios elementares nas farmácias - e 
faltam farmácias. Faltam médicos, re-
cursos e estrutura nos hospitais - e fal-
tam hospitais. Na maioria das comu-
nidades não há esgoto encanado nem 
coleta de lixo. O índice de contami-
nação da água que a população bebe 
é muito elevado. A falta de higiene e 
saneamento agrava os problemas de 
saúde e aumenta o risco de contra-
ção de muitas doenças que poderiam 
ser facilmente prevenidas. Em 2010, 
após o grande terremoto, uma epide-
mia de Cólera se abateu sobre o povo 
com milhares de mortos em alguns 
meses!

Há a super-exploração do traba-
lho: segundo o conselheiro da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-
-RJ), Anderson Bussinger Carvalho, 

a ocupação militar internacional sob 
comando do Brasil “tem interesses de 
explorar a mão-de-obra haitiana atra-
vés de zonas francas”. As jornadas de 
trabalho muitas vezes ultrapassam as 
12 horas diárias e o salário mínimo 
foi dobrado em 2008, passando a um 
valor correspondente a 120 dólares 
mensais. Empresas de capital ameri-
cano, canadense e dominicano fazem 
a festa. Sindicatos haitianos denun-
ciam o aumento de maquiladoras no 
país. O Governo brasileiro está em 
constante diálogo com o Governo dos 
EUA sobre indústrias brasileiras que 
se interessaram em criar unidades no 
Haiti para exportar produtos aos Es-
tados Unidos desde 2006. Entretanto 
os operários fabris somam apenas 3% 
dos trabalhadores ativos no Haiti. A 
grande maioria está nos setores infor-
mais e trabalhando no campo, onde a 
precarização do trabalho é ainda pior. 
Não raro há mortes no campo por ex-
cesso de trabalho.

Há os furacões: Imagine todos 
esses problemas batidos num liqui-
difi cador. Freqüentemente furacões e 
tempestades tropicais se formam no 
Atlântico e avançam em direção ao 
sudeste dos EUA. No caminho pas-
sam pelas Antilhas. Mesmo quando 
não acertam o Haiti em cheio, só de 
passarem próximos à costa já causam 
um forte estrago, provocando eleva-
ção do nível do mar e enchentes dos 
rios. Em 2004, Gonaives, principal 
cidade da região norte, atingida pelo 
furacão Jeanne, foi soterrada por uma 
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enxurrada de lama de 3 metros de al-
tura: quase 3 mil mortos! Isso ocor-
reu logo após a ocupação militar da 
ONU. O governo interino da época 
bateu todos os recordes de corrupção: 
os sobreviventes - que tinham perdido 
todos os seus bens - tinham que pa-
gar (!) pela carteira de identidade que 
dava direito à ajuda aos desabrigados. 
Muitas ONGs receberam grandes 
quantias de dinheiro de ajuda huma-
nitária internacional, mas ninguém 
sabe onde esse dinheiro foi parar. Em 
2008, o país foi atingido por mais 4 
tempestades (Hanna, Gustav, Ike e 
Fay) provocando grande devastação e 
centenas de mortes. O governo haitia-
no pedia que as doações fossem feitas 
diretamente ao governo e não através 
das ONGs. Na imprensa circulavam 
denúncias de desvio de alimentos que 
seriam entregues para os desabriga-
dos, (mais de 20 mil haitianos).

“O furacão Jeanne devastou o 
Haiti em 2004, oito meses após o 
golpe que derrubou Jean-Bertrand 
Aristide. Gerard Latortue [o primei-
ro-ministro do governo provisório], 
o cabeça da ditadura da ONU e na-
tural de Gonaives, recebeu dinheiro 
de todo o mundo para ajudar a re-
construir a cidade. Infelizmente, as 
vítimas receberam poucos benefícios 
deste dinheiro. Gonaives situa-se 
abaixo do nível do mar, mas diques 
nunca foram construídos; muitas es-
tradas ainda sequer foram reparadas. 
Os poucos resultados obtidos com 

dinheiro da ajuda internacional só tra-
zem a convicção de que, em Gonai-
ves, os amigos de Latortue e ONGs 
corruptas simplesmente embolsaram 
o dinheiro.” (Wadner Pierre, HaitiA-
nalysis.com, 9/9/2008).

O TERREMOTO DE 2010 
DESMASCARA A “MISSÃO DE 

PAZ” DA ONU

Reproduzimos aqui trechos de um 
artigo nosso escrito alguns dias após 
o terremoto que matou mais de 300 
mil haitianos em janeiro de 2010:

“Todos fi camos chocados com as 
notícias e imagens que chegam do 
Haiti desde o dia 12/01, quando um 
forte terremoto destruiu a capital e 
várias cidades do país. As agências de 
notícia internacionais já falam em 70 
mil corpos queimados e enterrados 
em valas comuns. Alguns analistas 
falam em cifras de 100 mil mortos, 
outros 200 mil e há os que falam em 
500 mil mortos. Cerca de 3 milhões 
de haitianos estão desabrigados neste 
momento, um terço do país!

Também chegam notícias de que 
“aumenta a violência”. Repórteres re-
latam que a população sobrevivente 
faminta e sedenta começa a saquear 
estabelecimentos comerciais em bus-
ca de comida.

‘Os focos de violência nas ruas do 
Haiti, embora sejam casos isolados, 
são um problema de segurança que di-
fi culta as tarefas humanitárias no Hai-
ti, afi rmaram hoje dois funcionários 
do alto escalão do Governo dos Esta-
dos Unidos. Tanto o tenente-general 
do Exército americano e subcoman-
dante do Comando Sul, P.K. Keen, 
como o administrador da Agência 
Americana para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), Rajiv Shah, 
fi zeram essa advertência em diversos 
programas dominicais da televisão 
americana. “Há casos isolados, mas 
nos preocupam e teremos que fazer 
frente a esse problema. Temos que 
estabelecer um ambiente seguro para 

poder ter sucesso com nossa missão 
de assistência humanitária”, disse 
Keen, que coordena as atividades 
das Forças Armadas dos EUA nos 
trabalhos de resgate e reconstrução, à 
CNN.’ (EFE, 17/01/2010)

Mas, por que uma semana depois 
do terremoto os haitianos sobrevi-
ventes estão sendo levados a saquear 
armazéns em busca de comida se a 
imprensa fala em congestionamentos 
no Aeroporto de Porto Príncipe com 
cargas de comida, remédios e água 
que chegam de todos os cantos do 
mundo para as vítimas do terremoto? 
A verdade é que a ajuda que chega, 
em grande parte, não está sendo dis-
tribuída aos desabrigados!

‘Muitos desabrigados se queixam 
que não receberam nenhuma assis-
tência, apesar do aeroporto de Porto 
Príncipe receber verdadeiros engarra-
famentos de aviões com cargas com 
mantimentos e remédios. (...) “Só 
sei que em três dias comi um prato 
de arroz que recebi de uma vizinha”, 
contou Bobien Ebristout, que está em 
um barraco feito com quatro lonas 
em uma colina empoeirada de Pe-
guyville, onde o cheiro de excremen-
tos toma todos os ambientes.’ (EFE, 
17/01/2010)

‘As agências de ajuda internacio-
nais, contudo, alertam que muitos 
haitianos desabrigados ou feridos 
estão morrendo enquanto as equipes 
tentam superar o caos na organiza-
ção da distribuição da ajuda. Alguns 
deles, afi rma o jornal britânico ‘The 
Guardian’, criticam o controle ex-
cessivo dos americanos como parte 
do problema. A ONG ‘Médicos Sem 
Fronteiras’ diz que a confusão sobre 
quem comanda os esforços - os ame-
ricanos ou a ONU - está atrapalhando 
a entrega de suprimentos de primeira 
necessidade a milhares de pessoas. 
“A coordenação não existe ou não 
está funcionando até este momento”, 
disse ao jornal Benoit Leduc, gerente 
de operação da ONG em Porto Prín-
cipe.’ (Folha de SP, 19/01/2010)

Protesto contra as tropas da ONU
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A grande quantidade de ajuda 
que chega ao Haiti demonstra que 
os povos de todo o mundo são soli-
dários. Isso desmonta os argumentos 
daqueles que buscam atribuir à “natu-
reza humana” a causa das injustiças 
e desigualdades por todo o mundo. A 
humanidade está pronta para a solida-
riedade, para a cooperação. O obstá-
culo é o sistema da competição entre 
os indivíduos, o sistema da proprieda-
de privada dos meios de produção: o 
capitalismo.

E é a serviço do capital que as 
condições de vida no Haiti estavam 
já tão rebaixadas antes do terremoto, 
o que maximizou as conseqüências 
da catástrofe natural. E é a serviço 
do capital também que estão as tro-
pas da ONU. Afi nal, ao invés de os 
EUA enviarem mais 11 mil soldados 
armados ao Haiti para “fazer frente 
ao problema da violência” e “garantir 
um ambiente seguro”, não deveriam 
as tropas da ONU estar empenhadas 
em distribuir os mantimentos que 
chegam de outros países? E nas regi-
ões onde o acesso é mais difícil, não 
deveriam os próprios soldados tomar 
a frente e abrir os armazéns onde há 
comida e distribuí-la aos sobreviven-
tes?

O relato de um estudante brasilei-
ro que estava no Haiti antes, durante 
e depois do terremoto, com um gru-
po de pesquisadores de antropologia 
da Universidade de Campinas (Uni-
camp), não poderia ser mais claro:

O que o Brasil e a ONU fi zeram 
em seis anos de ocupação no Haiti? 
As casas feitas de areia, a falta de 
hospitais, a falta de escolas, o lixo. 
Alguns desses problemas foram re-
solvidos com a presença de milhares 
de militares de todo o mundo?

A ONU gasta meio bilhão de dó-
lares por ano para fazer do Haiti um 
teste de guerra. Ontem pela manhã 
estivemos no BRABATT, o princi-
pal Batalhão Brasileiro da Minustah. 
Quando questionado sobre o inte-
resse militar brasileiro na ocupação 

haitiana, o Coronel Bernardes não ti-
tubeou: o Haiti, sem dúvida, serve de 
laboratório (exatamente, laboratório) 
para os militares brasileiros conterem 
as rebeliões nas favelas cariocas. In-
felizmente isto é o melhor que pode-
mos fazer a este país.

Hoje, dia 13 de janeiro, o povo 
haitiano está se perguntando mais 
do que nunca: onde está a Minustah 
quando precisamos dela?

Posso responder a esta pergunta: a 
Minustah está removendo os escom-
bros dos hotéis de luxo onde se hos-
pedavam ricos hóspedes estrangeiros.

Longe de mim ser contra qualquer 
medida nesse sentido, mesmo por-
que, por sermos estrangeiros e bran-
cos, também poderíamos necessitar 
de qualquer apoio que pudesse vir da 
Minustah.

A realidade, no entanto, já nos 
mostra o desfecho dessa tragédia – o 
povo haitiano será o último a ser aten-
dido, e se possível. O que vimos pela 
cidade hoje e o que ouvimos dos hai-
tianos é: estamos abandonados.

A polícia haitiana, frágil e peque-
na, já está cumprindo muito bem seu 
papel – resguardar supermercados 
destruídos de uma população pobre 
e faminta. Como de praxe, colocando 
a propriedade na frente da humanida-
de. (Haiti: “Estamos abandonados”, 
por Otávio Calegari Jorge)

Relatos da Cruz Vermelha indi-
cam que 6 dias após o terremoto o 
preço do pãozinho havia dobrado em 
Porto Príncipe e que “a busca de cor-
pos parece ter terminado, enquanto as 
pessoas buscam entre os escombros 
qualquer coisa que possa ser útil ou 
comida”.

Por outro lado, a situação que se 
arrastava antes do terremoto já pode-
ria ser classifi cada como catastrófi -
ca. E as tropas da ONU servem para 
manter tal situação!

Para não restar mais dúvida algu-
ma, vejamos o que disse numa entre-
vista concedida em 2009, o Diretor 
do Comitê Democrático Haitiano, 

Henry Boisrolin, ao portal argentino 
Resumen Latinoamericano:

‘O acionar das tropas das Nações 
Unidas é algo que indigna qualquer 
ser humano com um pouquinho de 
sensibilidade. Em um país onde 70% 
de sua população ativa não têm traba-
lho, onde temos uma taxa de mortali-
dade infantil superior a 80 por mil e 
uma taxa de analfabetismo no campo 
que supera 70% e nas cidades 50%, 
ou onde se tem uma expectativa de 
vida que não supera os 50 anos; esta-
mos falando de um país com suas es-
truturas econômicas destruídas, onde 
60% do orçamento haitiano provém 
da ajuda internacional e das remes-
sas que enviam os haitianos que tra-
balham fora; por tudo isso, dizer que 
tem que vir com tanques, aviões e 
helicópteros para resolver isso, é to-
talmente falso e cruel.

O que fi zeram estes “salvadores”? 
Estupraram as meninas e mulheres 
haitianas, agrediram e torturaram 
nossos jovens. Não somos nós que 
dizemos isso, foi uma investigação 
da própria ONU que confi rmou esses 
fatos, e a única coisa que foi feita foi 
pegar alguns soldados e mandá-los 
para casa, porque segundo o Convê-
nio da Resolução 545, que permitiu 
a entrada das tropas no dia 1º de ju-
nho de 2004, o Haiti não tem direito 
de julgar nenhum militar estrangeiro, 
por mais que tenha cometido crimes 
de lesa-humanidade. Mais submissão 
que isso não pode existir!
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(...)
Tem que ver, por exemplo, em 

Porto Príncipe, em alguns dos bairros 
mais calmos, como durante a noi-
te (porque não há praticamente vida 
noturna no Haiti, não há luz, nem 
serviços que se possam encontrar em 
outros países) se vê um contínuo des-
file de carros da ONU, em frente aos 
melhores bares e restaurantes, gastan-
do muitos dólares, e lá fora o povo 
dormindo nas ruas.

(...)
Isso pede uma reflexão, porque 

escutamos alguns governos, quando 
passam furacões ou sucedem outros 
acontecimentos climáticos, dizer que 
as tropas estão ali precisamente para 
nos ajudar em maus momentos. Mas 
isso não é o determinante, nem um 
pouco. A ocupação do Haiti é um 
novo esquema para dobrar a rebelião 
popular num país onde as classes do-
minantes não têm possibilidade algu-
ma de ganhar as eleições de forma 
limpa. Então, é preciso impor, pela 
força das armas, uma estratégia de 
dominação. Esse é o verdadeiro papel 
dos ocupantes. E para os que dizem 
que “melhor essas tropas do que as 
dos Estados Unidos”, nós dizemos 
que é justamente o contrário. De ou-
tra forma teríamos tido o inimigo de 
frente, de maneira mais clara. Em vez 
disso, ver irmãos latino-americanos 
enviados por governos que teriam 
que apresentar outro tipo de compor-
tamento diante do drama haitiano, 
é muito duro. Eu estive em bairros 
populares muito castigados por estas 
tropas e escutei o que diz o coração 
dessa gente. A indignação com que 
contam como bombardeiam durante 
a madrugada para capturar supostos 
bandidos destes bairros. Ou quando 
soldados entram aos montes e chutam 
as portas, arrastando para fora aterro-
rizados moradores. Por isso, não há 
lugar para mais mentiras: trata-se de 
uma ocupação clara da República do 
Haiti, e à medida que esta situação se-
gue, haverá mais resistência.’

Mas os que buscam resistir, orga-
nizar mobilizações contra a ocupação 
militar imediatamente são crimina-
lizados, rotulados como traficantes, 
contrabandistas, seqüestradores são 
perseguidos, presos, torturados e de-
saparecidos, como num autêntico 
regime fascista. Assim como no Bra-
sil a polícia trata os moradores das 
favelas e comunidades mais pobres 
sempre como suspeitos. Vejamos o 
que disse numa coletiva um enviado 
especial da ONU:

‘Há muitos setores que não gos-
tam de nossa presença lá. Isso é certo 
e eles nos reservam uma enorme an-
tipatia. Eu venho lhes identificando 
como aqueles envolvidos com o trá-
fico de drogas, aqueles que se benefi-
ciam da impunidade, desordem, falta 
de Estado, falta de instituições, que 
se beneficiam de contrabando...’ (Ed-
mond Mulet, enviado especial da 
ONU ao Haiti, Jan/2007).

AJUDA HUMANITÁRIA

Henry Boisrolin, Diretor do Co-
mitê Democrático Haitiano, deixa 
claro em entrevista de 2009, qual é a 
ajuda de que necessitam os haitianos:

‘Queremos pedir solidariedade 
para que os governos latino-ameri-
canos entendam que essa não é a via, 
que o Haiti não precisa de tropas mi-
litares. O que nós precisamos é o tipo 
de ajuda que dão Cuba e Venezuela, 
esse é o modelo válido de apoio, de 
humanidade, de respeito à nossa in-

dependência e soberania.’
Enquanto o governo dos EUA 

anunciava o envio de mais 10 mil sol-
dados armados ao Haiti, 2 dias após 
o terremoto, Fidel Castro explicava 
que os 400 médicos cubanos envia-
dos no dia seguinte ao terremoto já 
estavam salvando vidas em diversas 
cidades do Haiti. Os primeiros aviões 
a chegar com medicamentos, comida, 
médicos e bombeiros foram os vene-
zuelanos.

Mas hoje, 19/01/2010, o Conse-
lho de Segurança da ONU decidiu 
enviar mais 3.500 soldados da MI-
NUSTAH! A que serve essa decisão? 
Pra que enviar soldados armados para 
um lugar onde são necessários médi-
cos, comida, água, engenheiros, pro-
fessores?!

A ONU fez um apelo aos gover-
nos de todo o mundo pedindo que 
contribuíssem para somar uma quan-
tia de US$ 575 milhões para ajudar o 
Haiti após o terremoto. A ONU aca-
ba de anunciar que já arrecadou 19% 
disso, ou seja: US$ 110 milhões!

É aí que caem todas as máscaras 
dos capitalistas e dos defensores des-
te sistema podre. Todos acabamos de 
acompanhar o desenvolvimento da 
crise mundial: em poucos meses os 
governos capitalistas e seus bancos 
centrais doaram a um punhado de 
banqueiros mais de 15 trilhões de dó-
lares de dinheiro público! Com esse 
dinheiro seria possível alimentar para 
sempre milhares de Haitis inteiros. E 
pra que precisamos de ONGs? Para 
desviarem dinheiro como fizeram no 
Haiti em 2004?! Há dinheiro e recur-
sos para toda a população da Terra!

Para salvar meia dúzia de ban-
queiros: trilhões de dólares! Para 
livrar da fome quase 1 bilhão de se-
res humanos no planeta: milhares de 
ONGs! E para o povo de um país des-
truído por um terremoto: mais tropas 
militares! Este é o presente do siste-
ma que não reserva nenhum futuro 
pra humanidade.

E todos eles choram. Diante das 

Missão Humanitária?
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imagens da TV choram pelos milha-
res de haitianos que tiveram suas vi-
das levadas pelo terremoto. E os sol-
dados fortemente armados com fuzis 
de alto calibre, tanques e helicópteros 
que eles enviaram antes para “pacifi -
car” os haitianos, agora se travestem 
de heróis, de salvadores. Mas é por 
pouco tempo. Logo estarão pisote-
ando com suas botas as cabeças dos 
haitianos novamente. Porque eles têm 
medo de um outro tipo de terremoto. 
Um terremoto social que sacudiu o 
Haiti há mais de 200 anos. A única 
revolta de escravos vitoriosa desde a 
Antiguidade Clássica, que fez nascer 
a primeira República Negra do mun-
do! E cada vez que eles sentem um 
pequeno tremor, um pequeno sinal 
daquele terremoto, eles fi cam de-
sesperados e aumentam as tropas. E 
mandam bala! Mas a história é mais 
forte! Esse terremoto virá e será im-
placável. Deixará o capitalismo com 
suas crises, impostos, preços, ONGs, 
leis, taxas de lucro, tropas pacifi ca-

doras, maquiladoras, multinacionais, 
bancos, tudo sob escombros.”

HÁ SAÍDA! LUTAR PELO 
SOCIALISMO!

O trecho citado acima de nosso ar-
tigo de 2010 segue atual. O povo hai-
tiano pede ajuda! Precisa de comida, 
remédios, infra-estrutura, empregos, 
hospitais, escolas! Mas a ajuda che-
ga em forma de balas que atingem os 
peitos e cabeças das crianças. Parece 
que está sendo seguida à risca a orien-
tação de Thomas Jefferson: “confi nar 
a peste na ilha”.

Apesar de todas as difi culdades, 
de alguma forma os haitianos encon-
tram forças para levantar a cabeça e 
gritar! Para levantar os braços e com 
os punhos cerrados, marchar! Lutam 
esses homens e mulheres massacra-
dos! E como lutam! E continuarão 
lutando, pois a história é deles! A 
história é nossa! Dos que lutam! A 
luta de classes é o motor da história 

e a história não vai acabar antes que 
vençamos!

Assim como os haitianos fi zeram 
no fi m do século XVIII, por todas 
as partes do mundo os povos dão o 
exemplo. Algumas braçadas pelo mar 
do Caribe ao sul do Haiti, chegamos 
às praias da Venezuela, onde uma re-
volução está em curso há mais tem-
po que a atual ocupação da ONU no 
Haiti.

A defesa da revolução cubana e o 
aprofundamento da revolução na Ve-
nezuela e em toda a América Latina 
são fundamentais para a luta do povo 
haitiano. Pode-se dizer que, da mes-
ma forma que no fi m do século XVIII 
a luta pela independência haitiana 
estava intrinsecamente ligada ao de-
senvolvimento da revolução france-
sa, hoje, a luta pela autodeterminação 
do povo haitiano está intrinsecamente 
ligada ao desenvolvimento da revolu-
ção na Venezuela.

É a teoria da revolução permanen-
te: as conquistas democráticas mais 
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Haiti 2004-2014: 10 anos de ditadura militar da ONU

elementares nos países atrasados es-
tão invariavelmente associadas à luta 
pela tomada do poder de Estado pela 
classe trabalhadora. Não é possível a 
luta pela soberania do Haiti desconec-
tada da luta pelo socialismo.

Para fazer frente a todos os pro-
blemas do Haiti, que em certo aspecto 
são comuns a todos os países atrasa-
dos do mundo, é preciso planifi car a 
economia, socializar a propriedade 
dos meios de produção e estabelecer 
a democracia dos conselhos de ope-
rários e camponeses. Com o socia-
lismo mundial poderemos planejar 
a produção e a distribuição de tudo, 
de tal forma que todos poderão viver 
sem qualquer necessidade deixar de 
ser atendida. Até acabar de vez com 
o Estado e estabelecer uma sociedade 
sem classes: o comunismo! A fome 
não existirá mais, nem as guerras. 
Não haverá mais exploração.

Mas para chegar lá é preciso co-
meçar lutando. E para lutar é preciso 
nos organizar. No Haiti, para os tra-
balhadores lutarem e se organizarem 
é preciso restabelecer minimamente 
os direitos democráticos. Urge a reti-
rada da ditadura militar instalada pela 
ONU!

UMA TAREFA IMEDIATA

No Brasil estamos desde antes do 
início da ocupação exigindo que Lula 
não envie soldados; que traga os sol-
dados de volta. Seguimos exigindo 
que Dilma retire as tropas do Haiti. 
Mas o máximo que conseguimos fo-
ram alguns milhares de assinaturas. 
Sabemos que devemos seguir exi-
gindo do governo brasileiro a retirada 
das tropas, mas não temos ilusões de 
que Dilma se sensibilizará com nos-
sos apelos. Ela não está desavisada 
sobre o que se passa no Haiti. Ela 
sabe muito bem e aprova o massacre. 
Essa foi a opção que Lula e a direção 
do PT fi zeram ao se aliar com a bur-
guesia brasileira e submeter-se com-
pletamente ao imperialismo america-

no. A única chance de Dilma ceder e 
retirar as tropas seria uma campanha 
de massas que tivesse força para obri-
gá-la a fazer isso.

Por isso se faz urgente e necessá-
ria uma campanha ampla de propa-
ganda e agitação. Textos, fotos, víde-
os que expliquem que não podemos 
aceitar que dinheiro público brasilei-
ro seja destinado para esse fi m e nem 
que jovens militares brasileiros sejam 
enviados para o Haiti para massacrar 
os nossos irmãos haitianos e nem que 
essa missão de ocupação sirva de es-
cola para tropas aprenderem como 
massacrar os jovens negros e pobres 
nas favelas e periferias do Brasil.

O mesmo deve ser feito em outros 
países da América Latina onde gover-
nos “de esquerda” mantêm tropas de 
seus respectivos exércitos na “mis-
são de paz” da ONU, como Bolívia, 
Equador, Uruguai, Argentina, El Sal-
vador.

Devemos exigir:
Fim da Ocupação Militar Já! Fora 

Tropas da ONU!
Ajuda humanitária deve ser com 

médicos, professores, infra-estrutura! 
Basta de tropas militares!

Pelo direito à autodeterminação 
do povo haitiano! Que os haitianos 
tenham a liberdade de se organizar e 
manifestar! Que possam lutar por me-
lhorias e decidir seu próprio futuro!

O Presidente Aristide deve ter a 
liberdade de retornar ao Haiti!

Fim dos assassinatos, abusos se-
xuais e massacres dos pobres pelas 
tropas da ONU e Polícia Nacional!

Liberdade aos presos políticos – 
parem com as detenções ilegais e tor-
turas no Haiti!

Os executores do golpe e massa-
cres dos pobres devem ser punidos! 
Indenizações para as vítimas!

No Brasil: Dilma, traga os solda-
dos brasileiros pra casa!

Apesar de tudo, as massas haitianas lutam
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Serge Goulart
Esquerda Marxista

O que são os princípios do 
marxismo e sua atualidade

A juventude se revolta e se mobi-
liza em todo o mundo, anunciando as 
grandes mobilizações e manifestações 
revolucionárias que os trabalhadores 
de todos os países vão protagonizar 
num futuro próximo numa inequívo-
ca demonstração da unidade mundial 
da luta de classes. Esta vanguarda 
jovem que quer mudar o mundo, que 
com razão odeia os velhos partidos 
que sustentam este sistema capitalis-
ta podre, que vê a guerra como ela é, 
“o negócio dos poderosos”, esta ju-
ventude tem um largo caminho pela 
frente até se reorganizar construindo 
um verdadeiro partido revolucionário 
capaz de “mudar a vida”. 

Graças a décadas de stalinismo 
que verteu rios de sangue sobre a 
classe operária, que sustentou as dife-
rentes burguesias e o capital em todos 
os Estados burgueses, e assim afastou 
com horror e empurrou para uma es-
pantosa confusão os melhores organi-
zadores da classe operária.

Graças a décadas de socialde-
mocratas e reformistas governando 
como capitalistas imperialistas, priva-
tizando, destruindo serviços públicos 
e atacando direitos, salários e condi-
ções de vida da maioria trabalhadora, 
é inevitável que hoje a juventude es-
teja em revolta e profundamente con-
fusa. Este é o resultado da tremenda 
regressão política e teórica imposta 
pelo stalinismo e pela socialdemo-
cracia a todo o movimento operário 
internacional.

Stalinistas e socialdemocratas 
que chegaram a diversos governos 
são tragicamente a confi rmação das 
palavras do grande revolucionário 

francês, Saint Just, “Todas as artes 
só produziram maravilhas: a arte de 
governar só produziu monstros”. Até 
agora isso é verdade, com a honrosas 
exceções do governo proletário da 
Comuna de Paris (1871) e da ditadura 
do proletariado na República Socia-
lista dos Sovietes (1917 a 1927).

Só a restauração do marxismo 
como instrumento de luta da classe 
operária contra o capital poderá de 
fato superar esta situação e colocar 
todo o poder e a economia nas mãos 

“do povo, para o povo e pelo povo”. 
Aí então se abrirá uma era de luzes 
e desenvolvimento sem par de toda a 
Humanidade. 

Nossa tarefa é esclarecer os tor-
tuosos caminhos da história, explicar 
como tal desastre aconteceu e educar 
as novas gerações, que não carre-
gam nas costas o fardo monstruoso 
das traições dos atuais dirigentes das 
grandes organizações tradicionais, no 
caminho da revolução socialista, ou 
seja, no método e no programa do 

Manifestacao contra o aumento das tarifas em Joinville
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marxismo.
Isso exige dos marxistas reesta-

belecer para esta juventude os prin-
cípios fundamentais do método e do 
programa que permitirá construir a 
organização revolucionária que vai 
conduzir não apenas à revoltas e in-
surreições contra o capitalismo, mas 
à vitória fi nal contra o capitalismo 
com a tomada do poder pelos traba-
lhadores e a expropriação do capital. 
Só assim poderemos iniciar a cons-
trução de uma outra sociedade onde a 
palavra felicidade não seja apenas um 
sonho distante para as massas mas o 
seu dia a dia.

Este texto tem este objetivo. Se 
após sua leitura os jovens e os tra-
balhadores mais conscientes se inte-
ressarem pela história do movimento 
operário internacional, pelas ideias do 
marxismo e pela organização revolu-
cionária, seus objetivos estarão mais 
que alcançados.

QUAIS SÃO AS QUESTÕES 
FUNDAMENTAIS

1) Vivemos uma época da história 
da humanidade em que o imperia-
lismo, fase suprema do capitalismo, 
está destruindo todas as conquistas 
operárias, democráticas e nacionais, 
inclusive aquelas que a burguesia 
construiu em seu passado remoto. A 
agonia do sistema capitalista ameaça 
de destruição a civilização através de 
crises cada vez mais graves, de guer-
ras e manifestações de barbárie como 
o fascismo, as ditaduras militares e 
a decomposição social das nações 
com seu séquito de sofrimento para 
o povo.

A política do imperialismo em 
todo o mundo conduz, hoje, à decom-
posição ou a destruição de nações, ao 
estabelecimento de protetorados pró-
-imperialistas, regimes títeres ou sim-
plesmente regimes bárbaros, é apenas 
a última face mortal do imperialismo 
e que ameaça de destruição a huma-
nidade.

Contra esta barbárie que o capi-
talismo engendra, como resultado de 
sua incapacidade de resolver as con-
tradições internas do próprio capital, 
ergue-se à classe trabalhadora e os 
povos oprimidos do mundo.

2) Mas, entre eles e seus inimigos 
situam-se os partidos políticos traido-
res que coligados com o capital bus-
cam impedir, desviar, deter a luta de 
classes do proletariado.

Para ajudar e guiar o proletariado 
neste duro e difícil combate para li-
vrar a Humanidade de toda opressão 
e exploração é que os trabalhadores 
tentam construir seu partido revolu-
cionário, marxista, a Internacional, 
o partido mundial da revolução so-
cialista, continuidade da batalha de 
Marx, Engels, Lenin e Trotsky. E, 
hoje, representado em dezenas de pa-
íses do mundo por partidos, grupos e 
militantes que lutam para mudar este 
mundo de guerras e de exploração. 
Estes que ousam levantar-se contra 
a barbárie imperialista tem como ar-
mas os métodos, o programa e a or-
ganização herdada da luta de classes 
pela vanguarda mais consciente do 
proletariado. São os depositários do 
conjunto da obra do marxismo. 

Os revolucionários conscientes, 
os marxistas, lutam em todo o mundo 
para ajudar os trabalhadores a cons-
truir seu próprio partido de classe, 
independente e Internacional, e para 
ajudar a classe trabalhadora a realizar 
sua própria emancipação.

3) Esta luta conhece diferentes 
formas e etapas. E não está escrito nas 
estrelas que o futuro partido operário 
revolucionário e a Internacional ope-
rária de massas terão a mesma forma 
que hoje tem as expressões concretas 
deste combate, que no Brasil, de hoje, 
se expressa na luta pela construção da 
Esquerda Marxista, e em escala inter-
nacional, na Corrente Marxista Inter-
nacional (CMI).

Se o conteúdo não pode ser outro 
que aquele dos Princípios e do Pro-
grama que o marxismo desenvolveu 
através do combate de Marx, Engels, 
Lenin e Trotsky, a forma que tomarão 
estas organizações como expressão 
de massas não pode ser defi nida a 
priori e nem como a simples projeção 
futura do crescimento linear das atu-
ais organizações.  

4) O marxismo é a teoria cientí-
fi ca do proletariado que expressa de 
forma consciente o movimento obje-

Protesto contra os despejos na Espanha
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tivo inconsciente que através da luta 
de classes determina o curso da his-
tória. Isto o torna inseparável da luta 
pela construção do partido revolucio-
nário através de suas diferentes fases.

Desde 1845/1846 a luta pela cons-
trução do partido revolucionário do 
proletariado foi o centro da atividade 
militante de Marx e Engels. Seu re-
sultado foi a criação da 1ª Internacio-
nal, depois a construção dos partidos 
operários de massa e da 2ª Interna-
cional. Esta Internacional, conhecida 
como a Internacional Socialista (ou 
social-democrata), vai infelizmente 
afundar-se na adaptação e colabora-
ção com as burguesias imperialistas 
da Europa.

E, em 1914, a socialdemocracia 
trai os princípios do socialismo e 
apóia a guerra que as burguesias eu-
ropéias iniciam para redefi nir o mun-
do colonial e europeu. A continuidade 
da luta revolucionária foi garantida 

com a fundação, em 1919, da 3ª Inter-
nacional, após a vitória da revolução 
russa e dirigida por Lênin e Trotsky.

Mas, desde 1933, quando a 3ª In-
ternacional tomada pela burocracia e 
dirigida por Stálin pratica uma políti-
ca de divisão do proletariado alemão 
e permite a Hitler chegar ao poder 
sem que haja reações signifi cativas 
nos diversos PCs, os bolcheviques 
consideram que a 3ª Internacional 
passou defi nitivamente para o lado da 
ordem burguesa e começam a lutar 
para fundar a 4ª Internacional.

Eles consideram que é preciso 
constituir uma nova Internacional que 
expresse a experiência acumulada 
pelos militantes e organizações que 
continuaram fi éis aos ensinamentos 
de Marx, Engels e Lênin, às experi-
ências da revolução russa, aos quatro 
primeiros Congressos da Internacio-
nal Comunista (quando ela ainda era 
dirigida por Lênin e Trotsky), e da 

luta contra a degeneração do Estado 
Operário russo e a política contra-re-
volucionária do “Socialismo em um 
só país”, enfi m, da luta revolucionária 
socialista na época das guerras e das 
revoluções, era do imperialismo, rea-
ção em toda a linha.

O marxismo de nosso tempo é 
aquele concretizado por Leon Trotsky 
na fundação da 4ª Internacional em 
1933 e no seu programa “A Agonia 
do Capitalismo e as tarefas da 4ª In-
ternacional” (O Programa de Transi-
ção).

5) Infelizmente, após a morte de 
León Trotsky, os dirigentes da recém 
fundada IV Internacional (Cannon, 
Pierre Frank, Michel Pablo, Ernest 
Mandel e outros), não se mostraram 
à altura da tarefa. Eles capitularam 
frente à pressão do stalinismo e da 
pequena burguesia. Não compre-
enderam o mundo que emergiu da 
Segunda Guerra Mundial e come-

Repressao contra os protestos nos EUA
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çaram a buscar atalhos na tarefa de 
desenvolver o marxismo e construir 
verdadeiros partidos revolucionários 
marxistas. O resultado foi a destrui-
ção do que Trotsky chamava “A obra 
mais importante de minha vida”.

O Programa da IV Internacional 
foi confirmado pela história tragica-
mente, mas a organização deixou de 
existir como tal a partir de 1953, e 
hoje o que se vê pelo mundo são ape-
nas fantasmas de organizações, ver-
dadeiras seitas autoproclamadas, se 
reclamando do trotskismo e arrastan-
do o nome do trotskismo no ridículo 
ou na vergonha. O marxismo só pode 
se recuperar e ocupar seu lugar nas 
mentes e corações do proletariado in-
ternacional em luta contra estas seitas 
e seus irmãos gêmeos simétricos, as 
organizações oportunistas dirigidas 
pelos reformistas liberais e centristas 
incorrigíveis. 

6) A queda mundial no abismo 
da barbárie não pode ser evitada a 
não ser substituindo o capitalismo 
pela economia socialista planificada 
em escala mundial. Nesta época do 
imperialismo, que domina o plane-
ta e o sufoca através da especulação 

financeira, em que toda economia 
é completamente interdependente, 
não há mais nenhuma possibilidade 
de construção de nações capitalistas 
“avançadas” ou “democráticas”.

É toda a Humanidade que deve 
entrar na via do progresso social, na 
via do socialismo, ou não haverá fu-
turo. O capitalismo e a burguesia de-
vem ser substituídos pelo governo da 
classe operária que colocará um fim 
no regime da propriedade privada dos 
grandes meios de produção ou o fu-
turo da Humanidade será viver a bar-
bárie, que já se vê em muitos lugares, 
estendida em escala planetária.

7) Mas, esta obra de substituição 
histórica, a revolução proletária, só 
pode ser realizada sob a direção da 
classe operária, única classe realmen-
te revolucionária da sociedade, por 
seu lugar na produção capitalista, por 
seu número e por sua coesão, própria 
do lugar que ocupa.

8) Mas, a classe operária enfren-
ta hoje uma trágica crise de direção. 
Mesmo que a relação de forças entre 
as classes no mundo nunca tenha sido 
tão favorável à marcha dos trabalha-
dores ao poder frente à decomposição 

imperialista, apesar dos impiedosos 
ataques do imperialismo.

Para se organizar a fim de realizar 
esta tarefa histórica a classe operária 
de cada país deve construir um parti-
do revolucionário baseado no modelo 
que desenvolveu Lênin. Ou seja, um 
partido de combate, apto a combinar 
dialeticamente a democracia e o cen-
tralismo. A democracia na elaboração 
das decisões, o centralismo na sua 
execução; uma direção controlada 
pela base, uma base apta a marchar 
para o combate com disciplina.

9) O principal obstáculo neste ca-
minho foi constituído pelo stalinismo 
(os PCs), que atraía os trabalhadores 
usurpando e explorando o prestígio 
da revolução de Outubro de 1917, 
na Rússia. Ao perceber a política de 
traição do estalinismo, que sempre 
sustentava a burguesia e suas institui-
ções, estes trabalhadores eram lança-
dos nos braços da social-democracia, 
na apatia ou nas ilusões em relação ao 
capitalismo.

O preço das traições do stalinismo 
foi pago pelos trabalhadores sob a 
forma do fortalecimento de forças re-
acionárias ou fascistas, e da explosão 
de novas guerras fomentadas pelo ca-
pitalismo. Por isso, desde seu início o 
Programa da 4ª Internacional definia 
como uma de suas tarefas principais a 
derrubada revolucionária do stalinis-
mo pelo proletariado.

O objetivo da 4ª Internacional na 
URSS sempre foi devolver aos tra-
balhadores, nos Soviets, o controle 
da sociedade onde o capitalismo foi 
expropriado e se estabelecera o con-
trole coletivo dos meios de produção, 
depois usurpado pela burocracia sovi-
ética.  

10) Hoje, após a restauração do 
capitalismo conduzida pelos stalinis-
tas na URSS e nos Estados Operários 
burocráticos desde seu nascimento 
(Leste europeu, China, Vietnam), o 
que implicou também na destruição 
do aparato contrarrevolucionário in-
ternacional controlado por Moscou O imperialismo, agente da barbarie capitalista - Latuff
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(os PCs), o principal obstáculo no ca-
minho da revolução social é a cons-
telação de aparatos que sobrevivem 
como restos do stalinismo (os PCs 
convertidos ao capitalismo), a social-
-democracia e os diversos centrismos 
reacionários “satélites de esquerda” 
do imperialismo, todos engajados em 
dar “face humana” ao capitalismo 
decadente. Esta constelação depende 
financeira e politicamente do impe-
rialismo, suas agências multilaterais e 
diferentes organismos. 

O afundamento da burocracia do 
Kremlin, em 1989/91, e de seu apa-
rato stalinista internacional, criou 
um vazio, do ponto de vista da ma-
nutenção da ordem e da propriedade 
privada dos meios de produção, que 
foi ocupado pela socialdemocracia, 
por formações reformistas “de es-
querda” ou centristas, por restos dos 
antigos aparatos “reconvertidos” e 
pelos grandes aparatos sindicais, cada 
vez mais integrados ao capital e ao 
Estado burguês.

Para cumprir seu papel eles preci-
sam se reclamar socialistas e, ou, “an-
ticapitalistas”, confundindo os mili-
tantes, os trabalhadores e a juventude. 
Em particular com a política de Con-
selhos Tripartites e com a fraudulenta 
“Democracia Participativa”, que têm 
como objetivo a integração corpora-

tivista das organizações dos trabalha-
dores no aparato de Estado burguês, 
paralisando a classe e transformando 
suas organizações em organismos de 
aplicação da política imperialista. Ou 
seja, destruindo-as como órgãos de 
combate de classe.

11) Na atual etapa da luta de clas-
ses há uma necessidade imperiosa, 
para os marxistas, de adotar uma 
tática inteiramente flexível. Se em 
todo caso mantem os princípios e sua 
estratégia de “classe contra classe”, 
os marxistas devem estar permanen-
temente abertos a adotar uma “tática 
de transição” ajudando grupos, mili-
tantes, etc., a transitar de sua ruptura 
inicial com o capital e o imperialismo 
até um programa consequente de luta 
pelo socialismo, o programa marxis-
ta.

Mas, esta flexibilidade torna ainda 
mais indispensável que os marxistas 
tenham claro e saibam como com-
bater o imperialismo e seus agentes 
pequeno-burgueses, incluídos aí as 
formações centristas, nacionalistas ou 
as burocracias sindicais e os reformis-
tas liberais em geral.

Por isso o marxismo luta em todas 
as circunstâncias contra o comprome-
timento da independência de classe 
das organizações dos trabalhadores, 
defende todas as conquistas sociais 

obtidas com grande esforço pela luta 
de classe e mantem viva a bandeira da 
expropriação do capital e da socieda-
de comunista.

O marxismo defende a indepen-
dência das organizações dos trabalha-
dores recusando sua integração nas 
instâncias do estado burguês ou nos 
organismos internacionais do capital: 
ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, 
ALCA, Nafta, MERCOSUL, etc., 
cuja única função real é liquidar con-
quistas e direitos obtidos mediante a 
luta de classe independente.

Para todos aqueles que, no mo-
vimento operário, se opõem às pri-
vatizações, à desregulamentação, ao 
desemprego, à destruição das nações, 
que querem defender as conquistas e 
não destruí-las, a todos aqueles que 
querem defender todas as conquistas 
do movimento, os marxistas se pro-
põe a trabalhar juntos, respeitando os 
respectivos posicionamentos, para 
juntos buscar saídas a fim de salvar a 
humanidade da decadência. 

12) O marxismo combate para 
realizar a unidade da classe, que se 
expressa na unidade e mobilização 
independente das massas e das or-
ganizações que ela reconhece como 
suas, sejam as organizações de massa 
tradicionais, mas que por sua política 
dividem e buscam paralisar a luta da 

Pablo Picasso - guernica
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classe, sejam novas organizações de 
massas surgidas no calor da luta de 
classes.

Os marxistas combatem para ul-
trapassar estes obstáculos, constituin-
do pontos de apoio e mobilizando na 
medida de suas forças, ajudando a 
realizar a unidade para conquistar as 
reivindicações, para defender as con-
quistas e os direitos, para enfrentar o 
capital.

E, este combate pela Frente Úni-
ca, não é apenas uma “manobra para 
desmascarar os traidores”, mas uma 
batalha para vencer e ao mesmo tem-
po construir a organização revolucio-
nária com os melhores ativistas do 
movimento.

Para realizar esta unidade é preci-
so travar um combate efetivo contra 
o imperialismo, defendido pelas di-
reções que capitularam e não acredi-
tam no socialismo. É preciso derrotar 
politicamente os aparelhos que bus-
cam dividir, mas que algumas vezes 
são obrigados a se engajar na via da 
ruptura pela pressão das massas. É o 
choque com as massas, a resistência 
à pressão das massas em combate 
que vai quebrar os aparelhos, ou seja, 
retirar-lhes o apoio das massas.

Esta política tem assim um com-
ponente, inseparável, do combate 
para ganhar a maioria da classe para 
a política e a organização marxista, 
expressão consciente do único pro-
grama capaz de conduzir conseqüen-
te e vitoriosamente este combate.  A 
síntese de uma política de Frente 
Única é como dizer para as massas: 
“Vamos todos juntos à luta, todos os 
trabalhadores e suas organizações. 
Garantimos a vocês que com todos 
juntos é possível vencer. Se as outras 
organizações não quiserem prosse-
guir, nós os pressionaremos, mas se 
eles não quiserem ir, nós iremos, se 
esta é vossa vontade, até o fim, até 
vencer”. Mas, esta política significa, 
justamente pelo seu caráter e seus ob-
jetivos, que há necessidade de uma 
ação por cima (proposições e acor-

dos) e de uma ação por baixo (ação 
na base, organização e mobilização). 

13) Mas, se durante a luta pela 
Frente Única não se desenvolvem, 
não se vê surgir organismos autôno-
mos na base, comitês, assembléias, 
etc., mais ou menos permanentes, 
com vocação de auto-organização 
das massas, então a Frente Única em 
geral não se concretiza e deve inevita-
velmente retroceder.

Estes organismos de unidade são 
a forma que permite fixar a consci-
ência da autodeterminação política 
das classes exploradas, em especial 
da classe operária. A sua expres-
são mais acabada são os Soviets, os 
Conselhos de deputados operários, 
soldados e marinheiros da revolução 
russa. Os Soviets são os organismos 
superiores de Frente Única. Mas, eles 
só podem se desenvolver a partir da 
mobilização concreta das massas por 
seus interesses imediatos e históricos. 
Nenhum esquema, nenhum truque, 
pode criá-los por antecipação. E é jus-
tamente esta mobilização que obriga 
as organizações a realizar a unidade e 
a avançar, ou quebrar. 

Estes princípios fundamentais, 
estabelecidos por Leon Trotsky, con-
servam sua plena validade na realida-
de sempre complexa e convulsiva do 
mundo atual e podem ser resumidos 
em:

- Luta irreconciliável contra o im-
perialismo. Defesa da luta de classes 
e da independência de classe das or-
ganizações dos trabalhadores. Defesa 
das conquistas e dos direitos arranca-
dos na luta de classes.

- Luta pela tomada de poder pelos 
trabalhadores em cada país. Luta pelo 
socialismo em todo o mundo. Com-
bate à falsa teoria do “Socialismo 
num só país”.

- Internacionalismo proletário. 
Luta permanente pela construção da 
organização marxista e da Internacio-
nal Operária marxista e revolucioná-
ria. Defesa do centralismo democráti-
co (método revolucionário de Lênin) 

como único capaz de permitir ao 
proletariado utilizar plenamente sua 
única arma contra a burguesia, a or-
ganização, tomar o poder, expropriar 
o capital e estabelecer a República 
Universal dos Conselhos de Traba-
lhadores.  

- Defesa do marxismo. Luta con-
tra os pseudomarxistas e suas teorias 
pequeno-burguesas ou mesmo esta-
pafúrdias a serviço do imperialismo. 
Combate à colaboração de classes e à 
integração das organizações nas insti-
tuições de tipo corporativas como Fó-
runs Tripartites, “Democracia Partici-
pativa”, “Orçamento Participativo”, 
Conselhos tripartites (trabalhadores, 
governos e capitalistas), etc.

- Compreensão de que vivemos 
a época do imperialismo, reação em 
toda a linha, o que coloca nas mãos 
do proletariado a resolução de todas 
as antigas tarefas democráticas e na-
cionais que a burguesia foi incapaz de 
resolver no passado. E que agora, na 
época do imperialismo, é ainda me-
nos capaz de enfrentar e resolver. Só 
através da revolução socialista estas 
tarefas podem ser resolvidas e ultra-
passadas.

- Está definitivamente nas mãos 
dos trabalhadores lutar e realizar to-
das as aspirações e necessidades mais 
sentidas das próprias classes trabalha-
doras, do campesinato, da juventude 
e de todos os oprimidos e explorados 
na sociedade capitalista.

- É neste combate, combinando a 
luta pelas reivindicações com a defe-
sa das liberdades democráticas, a de-
fesa das organizações dos trabalhado-
res com a defesa da expropriação do 
capital, que os marxistas superarão a 
atual situação de confusão na luta de 
classes e abrirão o caminho para a to-
mada do poder e para a construção do 
socialismo.

- Esta é a tarefa fundamental de 
todos os trabalhadores e jovens cons-
cientes que constroem a Esquerda 
Marxista, seção brasileira da Corrente 
Marxista Internacional.
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Essa é a primeira tradução para o português, e até este momento a única, do registro completo do Segundo 
Congresso do Partido Operário Socialdemocrata Russo (POSDR), realizado no exílio em 1903. 

Em seu livro O Que Fazer?, publicado em 1902, Lenin afirmava que “a questão das relações entre o consciente 
e o espontâneo apresenta um imenso interesse geral e é preciso analisá-la com todo o pormenor”. Poucos 
meses após este Congresso, ao fazer um balanço dos debates, ele mostra como uma questão aparentemente 
pontual, contida em um parágrafo que definia as condições básicas para que alguém fosse considerado 
membro do Partido, na verdade expressava uma luta política de extrema importância. O que estava em jogo 
era a luta intransigente pela teoria marxista contra todas as tendências burguesas dentro do movimento 
operário. 

Diante dessas tendências – cujas forças derivam da própria posição da burguesia como classe dominante – o 
espontaneismo significava para Lenin o caminho da rendição. Ele contrapunha a esse caminho um método, e 
a base deste método – o centralismo democrático – era o reconhecimento do caráter consciente da revolução 
socialista. Em outras palavras, tratava-se de transformar a consciência do processo histórico real, sem a qual 
não pode haver luta revolucionária consequente, em força política independente e com influência de massas. 
Tratava-se da construção de um verdadeiro partido revolucionário de massas.

Lançamento da Editora Marxista. 
A primeira tradução para o 
português das atas do congresso 
de 1903 do Partido Operário 
Socialdemocrata Russo.
 
Nas questões discutidas nesse 
congresso, os bolcheviques 
definem o seu caminho de 
independência de classe e 
defendem a necessidade de lutar 
contra todas as tendências 
burguesas dentro do movimento 
operário.
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Este livro pode ser adquirido na Livraria Marxista, diretamente na Rua 
Tabatinguera 318, São Paulo (próximo da Praça da Sé), ou através do 
site www.livrariamarxista.com.br.
Oferecemos preços especiais para a compra de lotes com mais de 20 
exemplares.
Adquira também o Volume II, que completa o livro, e também já foi 
traduzido e está sendo lançado.


