


As parti-
c u l a r i d a d e s 
nacionais da 
luta de classes 
estão entrela-
çadas com os 
desdobramen-
tos da crise 
mundial do 

capitalismo, e com as repercussões 
dos acontecimentos em cada país 
no plano internacional. Os confron-
tos entre as classes que acontecem 
em uma região do planeta reverbe-
ram em todos os continentes, e a 
experiência da luta revolucionária 
no Brasil, no Chile, na Grécia, na 
Venezuela, ou em qualquer outro 
país, torna-se objeto de reflexão e 
aprendizado, e é um forte estímulo 
para os jovens e trabalhadores do 
mundo inteiro. O desenvol-
vimento das forças produ-
tivas ultrapassou os limites 
do sistema capitalista. Hoje 
a crise orgânica desse siste-
ma é potencialmente mais 
revolucionária que em qual-
quer época anterior. Para 
realizar essa potencialidade 
é necessário construir uma 
força política independente 
baseada nessa perspecti-
va histórica. Convidamos 
nossos leitores a usar essa 
revista como um instrumento para 
erguer essa força: junte-se a nós!

Assim como nas edições ante-
riores, os artigos que estamos pu-
blicando nesta edição da América 
Socialista oferecem um rico pano-
rama internacional da luta de clas-
ses, com especial destaque para 
o processo em curso na Espanha, 
tendo em vista a proximidade das 
eleições gerais e o rápido cresci-
mento do Podemos. O resultado 
das eleições municipais e regio-
nais de 24 de maio, com o grande 
avanço das chamadas “forças an-
tissistema” – especialmente o Po-
demos e também as candidaturas 

de unidade popular – foi refletido 
no rosto transtornado dos políticos 
da direita espanhola e, ao mesmo 
tempo, no entusiasmo dos jovens e 
trabalhadores que decidiram lançar 
um desafio à política de austerida-
de imposta pelo governo do reacio-
nário Partido Popular.

Esse artigo sobre a Espanha, 
publicado pelo Luta de Classes 
(CMI – Estado Espanhol), oferece 
um quadro detalhado dessa mu-
dança política importante, que está 
causando pesadelos aos estrategis-
tas do capitalismo na Europa. Eles 
também percebem esse “movimen-
to sísmico da sociedade em direção 
à esquerda”. Antes dessas eleições, 
a intenção de voto no Podemos vi-
nha declinando na medida em que 
havia cedido à pressão para diluir 

e moderar o seu programa, e foi o 
seu giro à esquerda que permitiu 
a retomada do seu ímpeto inicial. 
Isso mostra que a classe trabalha-
dora não está acomodada, pelo 
contrário, ela está reagindo politi-
camente aos ataques da burguesia. 
Para o capitalismo, um sistema 
social cada vez mais enredado em 
suas próprias contradições, essa é 
uma péssima notícia.

Tal como está acontecendo com 
o PT no Brasil, a derrocada do 
PSOE na Espanha é o fruto previ-
sível da sua política de colaboração 
de classes, que levou este partido 
a se tornar a “verdadeira cidadela 

fortificada da burguesia espanho-
la”. A burguesia estremece com o 
enfraquecimento dessa cidadela e 
com o crescimento de uma alterna-
tiva que atraiu para a vida políti-
ca centenas de milhares de jovens 
e trabalhadores. Ainda que, como 
explicam os marxistas do Luta de 
Classes, a discussão sobre o pro-
grama político do Podemos precisa 
de esclarecimentos de importância 
decisiva, este processo já se cons-
titui num gigantesco passo adian-
te e é uma excelente notícia para 
a classe trabalhadora em todos os 
continentes.

Estamos publicando a resolu-
ção do Comitê Central da Esquer-
da Marxista, de junho deste ano, 
sobre a situação política no Brasil. 
Aqui também, com a economia em 

retração, acelera-se a po-
larização entre as classes, 
enquanto o governo do PT 
implementa os “ajustes” 
que a burguesia exige para 
administrar a sua crise, ou 
seja, para jogar o seu fardo 
nas costas da classe traba-
lhadora. A burguesia está 
dividida, mas seus setores 
dominantes na oposição 
preferem continuar san-
grando o governo, e pavi-
mentando o terreno para a 

vitória da direita em 2018, em vez 
de perturbar a aplicação dos “ajus-
tes” com o impeachment de Dilma 
e seus desdobramentos imprevisí-
veis. A resolução traz uma análise 
da verdadeira dimensão da direita 
fascista no Brasil, e mostra que o 
instrumento principal que a bur-
guesia dispõe para atacar a classe 
trabalhadora continua sendo o seu 
aparato estatal. Os marxistas com-
batem por uma “Frente da Esquer-
da Unida, que coloca a questão da 
unidade no terreno programático 
indo muito além das reivindica-
ções e da defesa de conquistas e 
direitos”.

Sem teoria revolucionária 
não há movimento revolucionário
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O artigo de Jorge Martin, sobre 
os primeiros meses do governo do 
Syriza na Grécia, explica que a hu-
milhante capitulação de Tsipras às 
exigências da Troika é o resultado 
de uma perspectiva completamen-
te irreal sobre a crise do sistema 
capitalista. O que essa experiência 
demonstra é a impossibilidade de 
derrotar as políticas de austerida-
de, dentro ou fora da zona do euro, 
sem apontar e preparar o caminho 
para romper com o capitalismo.

O grande número de abstenções 
e votos nulos nas últimas eleições 
no México – de tal forma que o 
governo do PRI segue com apenas 
14% de apoio do total de eleitores 
– é um dos sintomas da acelerada 
falência das instituições burguesas 
neste país. O artigo de Carlos Mar-
quez explica que a queda dos pre-
ços do petróleo agravou ainda mais 
a crise política e social, e a única 
“saída” que os capitalistas podem 
implementar é o aumento da taxa 
de exploração do trabalhador. 

Como informa o artigo de José 
Pereira, os escândalos de corrup-
ção e o reformismo sem reformas 
substanciais do governo de Bache-
let, no Chile, esgotaram a paciência 
dos jovens, e depois de uma pausa 
de 12 meses o movimento estudan-
til voltou às ruas com grande ener-
gia. Em vez de superar a herança 
reacionária da ditadura – incluindo 
uma concentração de renda entre 
as mais altas do mundo – a tran-
sição chilena encalhou no lodaçal 
da crise capitalista. A luta contra a 
privatização da educação está ob-
jetivamente ligada à luta contra a 
austeridade, o desemprego e o ar-
rocho salarial.

Também na Guatemala, Hon-
duras e Panamá, os escândalos de 
corrupção e a degradação nas con-
dições de vida da imensa maioria 
foram o estopim para grandes mo-
bilizações protagonizadas pela ju-
ventude. Ubaldo Oropeza informa 

que um órgão mantido pelo impe-
rialismo (CICIG), propondo “re-
formas regulatórias” para comba-
ter a corrupção, tenta manipular a 
indignação dos jovens e controlar a 
sua mobilização dentro dos canais 
da institucionalidade burguesa. O 
marxismo explica que a corrupção 
é inerente ao capitalismo, e agra-
vada pela subordinação ao impe-
rialismo.

O artigo de John Peterson faz 
uma análise da situação política 
nos Estados Unidos, onde as ten-
sões sociais também estão cres-
cendo. Mas a recusa da burocracia 
sindical de dar apoio à criação de 
um partido de massas da classe tra-
balhadora ainda sustenta um vácuo 
político que distorce a expressão 
política da crise. As explosões de 
revolta contra o racismo que não 
se traduzem em atividade política 
organizada, e o relativo entusias-
mo com a pré-candidatura do de-
mocrata Bernie Sanders, que prega 
um “socialismo escandinavo”, são 
produtos desse vácuo político e, ao 
mesmo tempo, parte do aprendiza-
do necessário para superá-lo.

Sobre o prolongado impasse do 
processo revolucionário incom-
pleto na Venezuela, Jorge Martin 
mostra a importância da conquistas 
sociais da revolução, mas também 
retoma as lições da história do mo-
vimento operário para indicar a sa-
ída desse impasse. Sem desmontar 
o “velho estado burguês” e subs-
tituí-lo por uma verdadeira demo-
cracia operária, e, ao mesmo tem-
po, sem expropriar o grande capital 
e o latifúndio, a “guerra contra o 
povo” não vai parar enquanto não 
esmagar todas as conquistas da re-
volução. A desculpa esfarrapada de 
que as condições para completar a 
revolução não estão “maduras” 
contrasta com as seguidas demons-
trações da iniciativa revolucionária 
das massas venezuelanas.

O artigo de Alan Woods é uma 

brilhante e densa exposição da ex-
traordinária vida revolucionária de 
Leon Trotsky, e das suas principais 
contribuições para a teoria marxis-
ta.  A sua leitura é altamente reco-
mendável para todos os militantes 
que, tal como Trotsky, percebem 
que a verdade é revolucionária na 
luta contra o capitalismo. Uma li-
derança de enorme talento e ener-
gia, um teórico marxista criativo e 
perspicaz, um mártir da luta pela 
revolução socialista: ignorar a his-
tória da sua vida é condenar-se a 
ignorar a história do movimento 
operário.

CAMARADA CHICO LESSA, 
PRESENTE!

Num acidente trágico, em feve-
reiro deste ano, perdemos o cama-
rada Chico Lessa, membro do Co-
mitê Central da Esquerda Marxista 
e vigoroso combatente da classe 
trabalhadora por muitas décadas. 
Formou-se em direito e sempre ad-
vogou para sindicatos e para os tra-
balhadores. Com a sua militância 
e combate, o camarada esteve na 
linha de frente do Movimento das 
Fábricas Ocupadas e estava sendo 
criminalizado por isso, por defen-
der os operários e suas lutas. Conti-
nuaremos sentindo a sua falta, mas 
a melhor maneira de homenageá-lo 
é redobrando nossos esforços para 
a construção da Esquerda Marxista 
e da CMI. Camarada Chico Lessa, 
presente!
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Contato com a CMI nas Américas

CANADÁ
Fightback
366 Danforth Ave., Suite 201
Toronto, ON  M4K 1N8
Correo: fightback@marxist.ca
www.marxist.ca
Tel.: (416) 461-0304

Québec:
La Riposte
Boîte Postale 842, Station H
Montréal, QC  H3G 2M8 
Correo: lariposte@marxiste.qc.ca
www.marxiste.qc.ca 

ESTADOS UNIDOS
Workers International League / 
Liga Internacional de los Trabajadores
www.socialistappeal.org
Wellred
PO Box 1575
New York, NY 10013

MÉXICO
La Izquierda Socialista
http://www.laizquierdasocialista.org
Correo: laizquierdasocialista.org@gmail.com
facebook.com/laizquierdasocialista

EL SALVADOR
Bloque Popular Juvenil
www.bloquepopularjuvenil.org
Correo: redaccion@bloquepopularjuvenil.
org 

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

COLOMBIA
Correo: colombiamarxista@gmail.com

BOLÍVIA
Lucha de Clases
www.luchadeclases.org.bo
correo: info@luchadeclases.org.bo 
cel: (+591) 72439678

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

ARGENTINA
Corriente Socialista El Militante
www.argentina.elmilitante.org 
Correo: 
elmilitante.argentina@gmail.com
Tel.: 3416565104

REPÚBLICA DOMINICANA
Correo: cmi.dominicana@gmail.com

NICARAGUA
correo: vanguardiamarxistanicaraguense
@gmail.com

HONDURAS
correo: izquierdamarxista.hn@gmail.com

ESPANHA
www.luchadeclases.org
Correo: contacto@luchadeclases.org
Tel.: 646 630 889

INTERNACIONAL
www.marxist.com/es
Correo: contacto@marxist.com
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Entramos na etapa histórica 
mais convulsiva desde a queda 
da ditadura franquista ocorrida há 
quarenta anos. A classe dominante 
espanhola pode ver o mesmo que 
os marxistas: as primeiras rajadas 
de uma nova revolução espanhola. 
Estes sinais podem ser vistos na in-
corporação de milhões na luta e na 
atividade política, abertamente de-
safiando o regime existente, e em 
todos os campos de expressão: nas 
ruas, nas organizações políticas e 
sociais, nas instituições do regime 
(parlamento, nas prefeituras), por 
meio dos representantes populares 
vistos como realmente seus. 

Nas eleições europeias ocor-
ridas em 25 de maio de 2014 foi 
aberto um novo período político 
no Estado Espanhol com o apare-
cimento do Podemos. Um ano de-
pois, com as eleições municipais 
e regionais de 24 de maio, esse 
processo deu um novo salto com 
a fortíssima entrada das chamadas 
forças “antissistema”, como o Po-
demos e as candidaturas munici-
pais de unidade popular.

Nestas eleições a classe domi-
nante espanhola e seus represen-
tantes políticos da direita recebe-
ram um duríssimo golpe que os 
deixou desconcertados e perple-
xos. Vislumbram um cenário de 
pesadelo para seus interesses, em 
decorrência do fato de que deze-
nas das cidades e povoados mais 
importantes do país – inclusive em 

4 das 5 maiores: Madri, Barcelona, 
Valencia e Zaragoza – são dirigi-
das por forças afinadas ou aliadas 
ao Podemos. Sem dúvida alguma, 
o Podemos e estas candidaturas de 
unidade popular foram os grandes 
vencedores destas eleições. 

Além disso, o Podemos foi a 
força mais votada nas cidades do 
cinturão vermelho de Madri, como 
Fuenlabrada, San Fernando de He-
nares e Coslada. Em Leganés, com 
uma população de 190.000 habi-
tantes, no cinturão industrial ao 
sul de Madri, a lista apoiada pelo 
Podemos, “Leganemos”, elegeu 
seis vereadores e ficou em segundo 

lugar com 700 votos a menos que 
o PSOE. Além disso, o Podemos 
superou a casa do 20% dos votos 
em numerosos povoados da Comu-
nidade de Madri.

A maré de mudança alcançou 
também a Galícia com o êxito das 
candidaturas locais de unidade 
popular, conhecidas como Marés 
Atlânticas, que venceram em Co-
ruña, Santiago de Compostela e 
Ferrol. Nas Canárias, Podemos 
ganhou em Las Palmas, e ficou em 
segundo lugar em Tenerife. Em 
Aragón, na cidade de Zaragoza 
foi a segunda força, e em Huesca, 
Teruel, ficou na frente do PSOE, 

Espanha: na véspera de uma 
mudança decisiva quando o 
cheiro da revolução paira no ar
Corrente Marxista Luta de Classes (CMI - Estado Espanhol)

Pablo Iglesias
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ficando como terceira força regio-
nal, com apenas 0,9% dos votos 
a menos que o PSOE (20,51% e 
21,41%, respectivamente), por ter 
menor peso nas zonas rurais. Em 
Baleares, ficou em segundo lugar 
em Palma de Mallorca, atrás do PP. 
Nas Astúrias, foi a segunda força 
em Oviedo, Gijón, Avilés e Lan-
greo. Em Euskadi, foi a terceira 
força, na frente do PSOE e do PP, 
nas eleições das províncias, e tam-
bém superou o PSOE em Navarra.

O terremoto de mudança tam-
bém alcançou a Andaluzia, onde 
a cidade de Cádiz, há 20 anos nas 
mãos do PP, passou para as mãos 
das candidaturas da unidade popu-
lar impulsionadas pelo Podemos.

O fato de que nas quatro das 
cinco cidades mais importantes do 
país - assim como em outras ci-
dade intermediárias - o PSOE foi 
superado pelas forças situadas à 
sua esquerda, marca uma mudança 
qualitativa na relação de forças nas 
grandes cidades, refletindo um de-
clive gradual do PSOE como força 
política dominante na classe traba-
lhadora. 

O desespero é tal que os fan-
toches mais depreciados da cor-
rupta casta do governante Partido 
Popular (PP) – a prefeita de Va-
lencia, Rita Barberá, e a candidata 
derrotada à prefeitura de Madri, 
Esperanza Aguirre – chamaram 
um “pacto de Estado” entre o PP, 
PSOE e a nova força emergente da 
direita, Ciudadanos, contra o “radi-
calismo” e na defesa da “democra-
cia ocidental”.

A direção do PSOE, que rece-
beu os resultados também com 
grande perplexidade e preocupa-
ção, demonstrou ao menos manter 
a cabeça em seu lugar; e, com um 
sorriso forçado, recusou a amável 
proposta de beber deste cálice en-
venenado.

A força de atração originada 
no potente giro à esquerda reali-

zado na sociedade espanhola, e o 
ódio acumulado contra o PP, foram 
tão significativos que o PSOE e as 
forças localizadas à sua esquerda, 
como a Esquerda Unida e as can-
didaturas de unidade popular, nas 
quais participa o Podemos, tiveram 
que se apoiar mutuamente, quase 
que sem fissuras, votando em cada 
caso para os prefeitos que foram os 
mais votados dentro da esquerda.

O resultado já conhecido foi 
que 28 capitais de províncias fica-
ram do lado da esquerda, incluindo 
quase todas as grandes cidades, e 
17 nas mãos do PP, fundamental-
mente capitais de médio e pequeno 
porte, com o apoio do Ciudadanos. 
Outras 7 capitais ficaram nas mãos 
das forças regionalistas ou nacio-
nalistas da Galícia, Euskadi, Na-
varra, Canárias e Catalunha.

O DESMORONAMENTO DO PP 

Diante da onda de entusiasmo 
popular ocorrida com as tomadas 
das posições das prefeituras para 
os candidatos da esquerda, o outro 
lado da moeda foi refletido nas fa-
ces transtornadas dos reacionários 
políticos do PP, que diante do espe-
tacular desmoronamento do poder 

do PP em vários municípios, ape-
sar do apoio do Ciudadanos, viram 
se evaporar muitos de seus cargos 
e regalias. 

A consternação da direita não 
é gratuita! Sem nenhuma contem-
plação, as massas trabalhadoras a 
expulsou do poder em muitos lo-
cais, os quais até ontem eram seus 
feudos. Um dos casos mais emble-
máticos ocorreu no País Valencia-
no, onde depois de governar vários 
municípios com maioria absoluta 
por mais de 20 anos, agora a di-
reita perdeu o controle das capitais 
da província e de todas as cidades 
com mais de 20 mil habitantes. Na 
Catalunha, onde nunca foram mui-
to fortes, se afundam na irrelevân-
cia e perdem seu único município 
importante, Badalona, que passou 
a ser dirigido por “Badalona en 
Comú”, uma coligação de esquer-
da na qual participa o Podemos.

Em Euskadi, o PP perdeu a 
única cidade importante que go-
vernava, Vitória, onde a frente 
contra Maroto – o reacionário 
candidato do PP – entregou a pre-
feitura ao candidato do PNV. Seu 
afundamento em Euskadi é de tal 
magnitude que o PP só governará 
2 pequenas localidades da Rioja 
Alavesa: La Guardia e Navaridas; 
e em toda Guipúzcoa contarão ape-
nas com um deputado provincial e 
8 vereadores.

Na Galícia, entre as capitais 
da província, mantiveram apenas 
Ourense em minoria – por falta de 
acordo da oposição – e não dirigem 
nenhuma das cidades com mais de 
50 mil habitantes. Em Castela e 
León, perderam Valadolí e Zamo-
ra, e em outro de seus últimos ba-
luartes, na região de Murcia, per-
deram Cartagena. 

Em Madri, além da capital, 
perderam as prefeituras de muitas 
cidades do cinturão industrial que 
novamente se tinge de vermelho: 
Getafe, Leganés, Móstoles, San 
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Sebastian de los Reyes, Alcalá de 
Henares, que se somam a San Fer-
nando de Henares, Rivas o Fuen-
labrada.

Sem dúvida uma das guinadas 
mais importantes ocorreu em Na-
varra, que foi dominada durante 
25 anos pela reacionária direita re-
gional da União do Povo Navarro 
(UPN), com fortes vínculos com 
o PP.  Na capital regional, Iruña-
-Pamplona, a esquerda abertzale 
(em basco significa patriota ou 
patriótica), Bildu, conseguiu a pre-
feitura com o apoio de outro gru-
po nacionalista basco, Geroa Bai, 
do Podemos e da Esquerda Unida 
(IU); e o mesmo ocorreu em ou-
tras cidades navarras importantes, 
como Estella e Tafalla. Em Bur-
lada, a prefeitura passou paras as 
mãos da candidatura impulsiona-
da pelo Podemos, e em Tudela – a 
segunda cidade de Navarra - foi 
eleito um prefeito da Izquierda-
-Ezkerra.

Em uma cidade tradicional-
mente conservadora do interior, 
Zamora, ocorreu um insólito triun-
fo da IU, que conseguiu assim uma 
única prefeitura em uma capital 
de província. Até em localidades 
símbolos da corrupção extrema e 
da “cultura del ladrillo” [expressão 
que remete aos corruptos especu-
ladores imobiliários e da constru-
ção civil, NT], como Marbella, se 
produziram mudanças políticas 
significativas, com a esquerda var-
rendo a direita mais corrupta. Igual 
cenário ocorreu em Baleares, Ca-
narias e Astúrias, ainda que o PP 
tenha sido formalmente o partido 
mais votado, com 27% dos votos, 
esta foi sua pior porcentagem em 
30 anos, e perdeu 2,5 milhões de 
votos em relação às eleições de 
2011, vendo evaporar uma parte 
muito significativa de seu poder 
municipal.

Enquanto isso, no caso do 
PSOE, apesar de perder 700.000 

votos, ocorreu o paradoxo de que 
graças ao apoio das candidaturas 
e organizações alternativas de es-
querda, ele duplicou seu poder mu-
nicipal e conseguiu as prefeituras 
de 17 capitais de províncias, quan-
do em 2011 havia conseguido ape-
nas 9. E tudo isso, apesar de ter o 
pior resultado de sua história, com 
um escasso 25% diante de uma 
média de 33% nas ultimas 9 elei-
ções locais anteriores. 

AS ELEIÇÕES REGIONAIS: 
UM PROCESSO SEMELHANTE

No que diz respeito às eleições 
ocorridas em 13 regiões do Estado, 
a esquerda ganhou em 6 delas: As-
túrias, Extremadura, País Valencia-
no, Baleares, Castilla-La Mancha, 
e Aragón. As 5 ultimas estavam 
em poder do PP até as eleições. O 
PP ganhou em outras 4 (Comuni-
dade de Madri, Murcia, Castilla e 
León, e La Rioja) e forças nacio-
nalistas e regionalistas ganharam 
em Navarra, Cantabria e Canárias. 
Ressaltemos ainda o dado chocan-
te da Comunidade de Madri, onde 
a esquerda ficou com uma vaga a 
menos do que o necessário para 
conseguir a maioria absoluta. Isso 
ocorreu por conta da divisão do 
voto da esquerda, já que, embora 
tenha conseguido uma maioria de 
votos, mas com a Esquerda Unida 
(IU) não tendo alcançado represen-
tação parlamentar (obteve 4,15% 
dos votos, sendo que o mínimo le-
galmente estabelecido é de 5% para 
conseguir uma vaga), a lei eleitoral 
favoreceu os partidos da direita, PP 
e Ciudadanos, que inflou sua repre-
sentação, obtendo maioria por ape-
nas uma vaga a mais.

É importante ressaltar que, 
igualmente ao que ocorreu nas 17 
capitais da província onde a es-
querda conseguiu vencer, o PP não 
obteve maioria absoluta em nenhu-
ma da 4 regiões e necessitou do 

apoio do Ciudadanos para formar 
o governo. Desta forma, o poder 
institucional do PP, no nível muni-
cipal e no regional, retrocedeu ao 
patamar obtido há 30 anos.

Também é importante destacar 
que o PSOE necessitou do apoio 
do Podemos e, em menor medida 
da IU, para governar nas 6 regiões 
onde ficou como a primeira força 
da esquerda, embora no caso de 
Astúrias, País Valenciano e Ara-
gón, a soma de votos das forças à 
sua esquerda (Podemos, IU e na-
cionalistas de esquerda, nos casos 
de Valencia e Aragón) era superior 
aos votos conseguidos pelo PSOE.

Ainda é de interesse o caso de 
Navarra, onde os nacionalistas 
bascos de Geroa Bai alcançaram a 
presidência regional com o apoio 
do Podemos e da IU, depois de 25 
anos ininterruptos de governo de 
uma das forças da direita mais rea-
cionárias do país.

É significativo ainda assinalar, 
como prova do giro à esquerda, 
que os partidos regionalistas domi-
nantes em Canárias e Cantabria, de 
caráter direitista, fizeram pactos de 
governo com o PSOE, abandonan-
do o PP após anos de acordos.

CIUDADANOS

Apesar de todas as suas fan-
farronices, o Ciudadanos não cor-
respondeu às expectativas criadas 
meses atrás, apesar de toda publi-
cidade recebida dos grandes meios 
de comunicação, dos recursos re-
cebidos dos grandes empresários e 
do tratamento especial que lhe dis-
pensaram os dirigentes do PSOE 
e do PP. Não faz muito tempo as 
pesquisas oficiais o situavam com 
um apoio de 18%. Porém nas elei-
ções municipais conseguiu somen-
te 6,5% dos votos e nas províncias 
autônomas 9,5%.

A causa deste estancamento e 
queda na intenção de voto é polí-
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tica. E é a percepção que se desen-
volveu durante a campanha eleito-
ral de que Ciudadanos apenas era 
uma variante nova da direita e que 
estava condenado a pactuar com o 
PP para assegurar seus governos 
em prefeituras nas províncias au-
tônomas, como efetivamente acon-
teceu. Isso foi o que lhe retirou o 
apoio potencial de setores recen-
temente incorporados na política 
que buscavam no Ciudadanos uma 
variante “progressista”, livre da 
corrupção e defensora dos direitos 
sociais. E se esta percepção se de-
senvolveu, isso ocorreu quase que 
exclusivamente devido à grande 
agitação realizada pelo Podemos e 
seu principal dirigente, Pablo Igle-
sias, assinalando o caráter de clas-
se e de defesa dos ricos que Ciuda-
danos representa.

Ciudadanos agora está preso a 
uma teia muito complicada. Ficou 
desmascarado como sendo a mule-
ta esquerda do PP, o que o permitiu 
apoderar-se de dezenas de prefei-
turas em todo o país e 4 governos 
das províncias autônomas com 
seus votos. Embora tenha procu-
rado disfarçar isso votando pela 
investidura da presidente socialis-
ta da Junta de Andaluzia, Susana 
Díaz, ou se abstendo onde seus vo-
tos não eram suficientes para que 
o PP ganhasse, e assim dar certa 
impressão de imparcialidade, esta 
manobra ficou tão evidente que 

não enganou ninguém.  
Para a burguesia interessava 

preservar sem manchas o Ciuda-
danos, para que ele alçasse voo 
nas próximas eleições gerais para 
disputar com o Podemos uma parte 
dos votos das pessoas que se de-
sencantaram com o PP e o PSOE, 
e que obtivesse uma quantidade 
considerável de votos para deputa-
dos que garantisse um futuro par-
lamento com uma maioria estável 
a favor do regime. Porém agora o 
Ciudadanos está enredado entre os 
interesses dos grandes partidos, e 
seu perfil político, abertamente a 
favor do capitalismo, limita sua in-
serção na classe trabalhadora e em 
setores da classe média empobreci-
dos que giraram à esquerda.

ESQUERDA UNIDA

Converteu-se em um lugar co-
mum a afirmação, dentro da Es-
querda Unida (IU), de que não é a 
primeira vez que esta organização 
enfrenta um cenário com um apoio 
popular de 4 a 5%. Pregando que 
“já sairemos desta”, a IU, bem ou 
mal, saiu anteriormente de situa-
ções complicadas porque não tinha 
rivais à esquerda do PSOE. Agora, 
não se encontra nessa situação com 
o surgimento do Podemos.

A realidade é que o 4,73% con-
seguido em 24 de maio foi o pior 
resultado da história da IU em 

eleições municipais, nas quais tra-
dicionalmente conseguia melhores 
resultados que nas eleições gerais. 
E, se bem que sua presença muni-
cipal se mantenha nas zonas rurais 
e nas cidades pequenas, desmoro-
na nas grandes cidades em meio a 
um movimento sísmico da socie-
dade em direção à esquerda.

A IU tinha a oportunidade de 
reconstruir parte de sua base so-
cial de apoio nas grandes cidades 
nestas eleições, porém, os interes-
ses materiais mesquinhos de seu 
aparato burocrático, nas diferentes 
federações regionais, a levaram a 
boicotar a grande maioria das cha-
madas candidaturas de unidade po-
pular com a desculpa de não querer 
diluir sua sigla. A IU poderia ter 
saído das eleições enormemente 
fortalecida em Madri, tendo sido 
reconhecida como um agente prin-
cipal na grande vitória eleitoral da 
nova prefeita Manuela Carmena, 
contra o aparato mafioso de Espe-
ranza Aguirre. Porém, hoje, dividi-
da e debilitada, ninguém se recor-
da da IU em Madrid, cujo aparato 
local e regional é visto merecida-
mente com um aberto desprezo pe-
los movimentos sociais.

Agora, pela primeira vez em 
sua história, a IU carece de repre-
sentação nas cidades de Madri e 
Valencia. A conquista do governo 
de Zamora foi uma exceção que 
pode ser atribuída a condições 
muito particulares. Naquelas zo-
nas – como Zaragoza, Alicante, 
Barcelona o Galicia – onde as di-
reções locais colocaram o interesse 
do movimento contra o aparato, se 
beneficiaram da corrente geral as-
cendente e ajudaram a conseguir 
um resultado extraordinário para 
as candidaturas majoritariamente 
de esquerda.

Na Andaluzia, o aparato regio-
nal da IU jogou um papel lamentá-
vel nesse boicote. Ali onde sua mi-
litância se vinculou a candidaturas 
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amplas – como em Jaén, Dos Her-
manas e outros lugares – o aparato 
expulsou ou dissolveu os agrupa-
mentos locais. Essa política insana 
levou à fragmentação e divisão das 
candidaturas à esquerda do PSOE, 
reduzindo sua representação po-
tencial, o que ajudou o PP a man-
ter uma maioria relativa que, com 
a ajuda do Ciudadanos, permitiu 
à direita manter as prefeituras de 
Jaén, Málaga e Granada. Nas elei-
ções das regiões autônomas seus 
resultados foram igualmente ruins. 
Ficou sem representação em Madri 
e no País Valenciano. Em Extre-
madura, pagou caro por seu opor-
tunismo sem princípios ao dar sus-
tentação ao governo do PP e ficou 
fora do parlamento regional. 

A IU está confrontada ao maior 
desafio de sua história. Seu declí-
nio parece orgânico. Na organi-
zação coexistem uma militância 
magnifica e dirigentes locais de 
enorme valor, com um aparato 
conservador, mesquinho e social-
democrata que só aspira viver das 
migalhas da representação institu-
cional burguesa, atuando como o 

sócio menor do aparato do PSOE, 
como demonstrou o infame acordo 
de governo na Andaluzia. Alguns 
aparatos regionais ou a ala direi-
tista de Llamazares, são espéci-
mes típicos dessa gente. Qualquer 
avanço potencial da IU estará ame-
açado permanentemente pela ma-
nipulação desse aparato.

Somente uma luta frontal e até 
às últimas consequências do setor 
de Alberto Garzón e Anguita con-
tra essa burocracia incorrigível, 
apelando à militância sadia e ho-
nesta, por meio da convocação de 
Assembleias extraordinárias em 
nível federal e regional, poderia 
criar as condições para revigorar a 
organização.  

A CHAVE DO AVANÇO DO PODEMOS 
FOI SEU GIRO À ESQUERDA

Sem dúvida, a força que saiu 
mais fortalecida dessas eleições, 
sob todos os aspectos, foi o Po-
demos. Existem muitas lições a 
serem retiradas desse fato. Apa-
rentemente o Podemos chegou 
nesse resultado eleitoral em uma 

circunstância desfavorável. A in-
tenção de voto no Podemos vinha 
declinando há meses. Enquanto 
que a campanha infame de acusa-
ção e de calúnias contra ele crescia 
em atrevimento e sem interrupção, 
o que explicava essa situação de 
estancamento na organização era a 
atitude irregular, vacilante e evasi-
va da direção diante da implacável 
pressão da mídia para forçá-la a 
diluir e rebaixar seu programa de 
governo. Foi essa atitude de vacila-
ções, a moderação cada vez maior 
de seu discurso político e a falta de 
clarificação sobre seu programa de 
governo que levou a que um setor 
de simpatizantes, que buscavam 
uma alternativa que pudesse ofe-
recer uma saída radical frente aos 
graves problemas sociais e à cor-
rupção do sistema político, perdes-
se a confiança no Podemos.

A entrada em cena do Ciudada-
nos, amparado por grandes empre-
sas do IBEX35, com grande soma 
de recursos e um apoio esmagador 
nos meios de comunicação, tinha 
precisamente como fim oferecer 
uma alternativa de mudança “sua-
ve” e “confiável” para acolher em 
seu seio os desencantados com o 
Podemos e com os partidos do re-
gime, PP e PSOE. 

As eleições andaluzas, onde o 
Podemos alcançou um resultado 
digno com 15% dos votos, foi o 
primeiro aviso sério de que era ne-
cessário mudar de orientação polí-
tica, na medida em que o resultado 
não respondia às expectativas da 
militância.

Depois de uma breve luta inter-
na na direção, entre a ala moderada 
que pretendia diluir ainda mais o 
radicalismo original do Podemos 
e a ala representada por Juan Car-
los Monedero e Pablo Iglesias, que 
pregava uma mudança de rumo em 
direção à esquerda, finalmente se 
impôs esta última. Esse giro à es-
querda na orientação e no discurso Ada Colau
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do Podemos foi central para criar 
as condições de uma recuperação 
da organização e da sua intenção 
de voto, tomando como ponto de 
partida a campanha eleitoral pas-
sada.

É inegável o papel pessoal que 
desempenhou o companheiro Pa-
blo Iglesias na dinamização da agi-
tação política do Podemos durante 
a campanha eleitoral. O grande 
resultado do Podemos e de suas 
candidaturas municipais não pode 
ser explicada sem a extraordinária 
mobilização que arrastou milhares 
para a campanha eleitoral, a mais 
intensa, combativa, apaixonada e 
emotiva dos últimos anos. Porém 
isso não aconteceu só com o Pode-
mos.

Em paralelo, ocorreu uma mo-
bilização semelhante na Catalu-
nha como demonstra os comícios 
e reuniões de massas organizados 
pela Barcelona en Comú por can-
didatos similares. Aqui, o papel 
pessoal de Ada Colau e dos mo-
vimentos sociais de Catalunha foi 
fundamental. A chave dessa mo-
bilização popular foram os discur-
sos radicais e entusiastas, com um 
elevado conteúdo classista. Havia 
referências constantes contra a di-
tadura, em defesa dos trabalhado-
res contra “os almofadinhas” e os 
ricos, etc.

Mais importante ainda, Pablo 
Iglesias utilizou como arma prin-
cipal em seus discursos eleitorais 
a crítica à “direita”, reconhecen-
do nesse termo uma caracteriza-
ção política e social do inimigo de 
classe, uma caracterização capaz 
de atrair e mobilizar a base social 
do Podemos, contradizendo sua 
tese anterior de superar a dicoto-
mia “Esquerda-Direita”, que via 
como “antiquada”. Isso jogou um 
papel fundamental no desmasca-
ramento do Ciudadanos perante 
milhares de pessoas. A insistência 
em vincular o Ciudadanos com a 

direita e os ricos foi essencial para 
cortar bruscamente o aumento da 
intenção de voto nesta organização 
reacionária, arrancando-lhe do ros-
to o véu de uma suposta “imparcia-
lidade” entre as classes.

Por outro lado, a reiterada afir-
mação de Pablo Iglesias de que Po-
demos é o partido dos “socialistas 
de verdade”, o partido “das classes 
populares”, apontava na mesma 
direção. Pablo Iglesias parece ter 
compreendido que a classe traba-
lhadora é a maioria da população 
e que sem o seu apoio de massas 
é impossível construir um pode-
roso movimento para chegar ao 
poder, e que um discurso com o 
foco nos problemas sociais é o me-
lhor atrativo para reunir ao redor 
do Podemos as camadas da classe 
média mais atacadas pela crise do 
sistema, o que é um grande avanço 
em suas ideias políticas, e por isso 
deve ser felicitado.

Resumindo, a chave da revita-
lização do Podemos e do seu bom 
desempenho eleitoral foi ele ter gi-
rado à esquerda, em direção à clas-
se trabalhadora. E se algo deveria 
ser reprovado na direção do Pode-
mos é que não realizaram esse giro 
meses antes, para haver se livrado 
das ambiguidades no discurso e na 
orientação da organização, o que 
teria permitido ao Podemos e seus 
aliados chegarem com mais força 
e influência nas eleições de 24 de 
maio.

“A REVOLUÇÃO DE JUNHO”

“A revolução de junho”, “O po-
der municipal do PP se evapora”. 
Com essas significativas manche-
tes o diário basco El Correo ca-
racterizava a constituição em 13 
de junho dos novos agrupamentos 
surgidos das eleições locais e re-
gionais, onde pode ser verificado 
o terremoto político que possibili-
taria o triunfo das chamadas Can-

didaturas de Unidade Popular nas 
principais cidades do país.

Mais significativo e sintomá-
tico ainda foi a alegria e o entu-
siasmo popular que suscitaram a 
constituição desses agrupamentos. 
Milhares de pessoas se uniram nas 
praças de Barcelona, Madri, Co-
ruña, Cádiz, Zaragoza, Valencia, 
Santiago, Pamplona, etc., em um 
ambiente de confiança em suas 
próprias forças, com o grito unâni-
me “Sim! Podemos!”, celebrando 
o triunfo e a nomeação dos prefei-
tos da mudança.

Em Cádiz, o militante anticapi-
talista José Maria González “Ki-
chi”, eleito prefeito encabeçando 
a lista “Por Cádiz: sim, podemos”, 
fez um discurso diante de milhares 
de pessoas, no qual homenageou 
“a gente comum que faz tudo. Abre 
os colégios, varre as ruas, constrói 
pontes, fabricam e acendem a luzes 
dos faróis. Essa gente é o coração 
da cidade, que lhe permite desper-
tar cada manhã com o cheiro de 
churros e pão e irmos para cama a 
cada noite protegidos e seguros”. 
E enfaticamente agregou: “Quem 
sabe nos equivoquemos 100 vezes, 
porém reconheceremos os erros e 
os retificaremos, mas nunca vamos 

Manuela Carmena
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mudar de lado. Frente aos que nos 
despejam, nos demitem, nos explo-
ram, cortam direitos, acumulam e 
deixam toda uma população sem 
futuro. ” Cádiz, em Andaluzia, é a 
província com maior de desempre-
go no país (mais de 42%) e um dos 
lugares onde o Podemos é mais 
forte.

Nas palavras de Ada Colau, vi-
brante governadora de Barcelona: 
“Nós, o povo, os cidadãos, torna-
mos possível o que parecia im-
possível, agora não permitam que 
cometamos falhas, porque nosso 
único papel é governar obedecen-
do o mandato popular”. Em seu 
discurso recordou as origens hu-
mildes de sua família, de seus avós 
que eram gente pobre do campo e 
que se viram obrigados a emigrar 
para Barcelona onde começaram 
a trabalhar no serviço doméstico. 
Milhares de pessoas encheram a 
praça de Sant Jaume para celebrar 
sua eleição. Presente, estava uma 
bandeira republicana com as letras 
UHP (União de Irmão Operários, a 
palavra de ordem da unidade dos 
trabalhadores dos anos 30).

Era um sentimento generalizado 
de que esse ambiente não era visto 

desde a Transição (o período que 
foi desde a morte do ditador até a 
recuperação das liberdades demo-
cráticas formais), e mais concreta-
mente, desde 1979, nas primeiras 
eleições municipais ocorridas de-
pois da queda da ditadura, onde o 
pacto PSOE-PCE permitiu compor 
maiorias de esquerda nas grandes 
cidades do país. Porém a realida-
de vai além disso. Nem mesmo a 
constituição dos primeiros agru-
pamentos dirigidos pela esquerda, 
depois do fim da ditadura, desen-
cadeou um entusiasmo e uma res-
posta de multidões tão amplas, que 
se estenderam por todo território, 
como a que vimos em 13 de junho. 
Para buscar uma comparação mais 
adequada, teríamos que retroceder 
às eleições municipais de 1931 que 
antecederam a queda da monarquia 
e a proclamação da II República; e, 
com ela, o início da revolução es-
panhola dos anos 30.

A única mancha nesse ambien-
te de festa aconteceu na importan-
te cidade industrial asturiana de 
Gíjon, onde a arrogância e os in-
teresses burocráticos do do apara-
to do PSOE e o sectarismo estéril 
dos dirigentes locais do Podemos 

impediram um acordo, o que veio 
a permitir a permanência do rea-
cionário prefeito de direita do Foro 
de Asturias. Pelo contrário, vale 
destacar a lição política e moral de 
classe dada em Oviedo pelos diri-
gentes da candidatura de unidade 
popular “Oviedo Sí Puede” e pelos 
dirigentes locais do Podemos, os 
quais, apesar de serem a força de 
esquerda mais votada na cidade, 
romperam a manobra burocrática 
do PSOE de votar neles mesmos, 
cedendo seus votos ao próprio 
PSOE para evitar que o PP ficasse 
com a prefeitura.

Em muitos povoados e cidades 
de todo o país, os vereadores das 
candidaturas de unidade popular, 
e membros do Podemos, juraram 
seus cargos fazendo menção às lu-
tas operárias, aos movimentos de 
luta contra os cortes nos direitos e 
a austeridade, ou reivindicando a 
memória dos fuzilados pelas tropas 
franquistas durante a guerra civil. 
Muitos vereadores disseram que 
faziam o juramento “por imperati-
vo legal”, porem se comprometiam 
a defender os interesses dos traba-
lhadores e do povo. No parlamento 
regional de Castilla-La Mancha, 

Posse em Zaragoza
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o dirigente regional do Podemos, 
José G. Molina, juramentou seu 
ato de posse como deputado men-
cionando um fragmento do Mani-
festo Comunista.

Em todos os lugares, esses no-
vos vereadores e deputados regio-
nais aceitaram cortes substanciais 
em seus salários oficiais (com a 
prática do princípio de que um re-
presentante eleito deveria receber 
um salário em sintonia com o de 
seus eleitores), e renunciaram a 
seus carros oficiais, etc. Também 
se comprometeram a governar sen-
do seus mandatos revogáveis e com 
a participação direta da população 
dos bairros. São gestos altamente 
simbólicos que refletem a mudança 
radical na política espanhola desde 
a explosão do movimento dos in-
dignados em 2011.

Os prefeitos das “Mareas” em 
Galicia, no dia seguinte às suas 
posses, negaram-se a assistir uma 
tradicional cerimônia religiosa, 
onde os prefeitos recém-eleitos 
devem supostamente prometer 
lealdade ao apóstolo Santiago, o 
santo padroeiro de Galicia. No seu 
primeiro dia no cargo de prefeita 
de Barcelona, Ada Colau saiu de 
metrô para ir defender uma famí-
lia ameaçada de despejo no bairro 
operário de Nou Barris (onde sua 
chapa Barcelona em Comú rece-
beu mais de 33% dos votos). Vale 
dizer que o despejo não foi reali-
zado.

QUAL DEVE SER A NOSSA AÇÃO DE 
GOVERNO?

Nós, do Luta de Classes, pen-
samos que ali onde o Podemos ou 
as candidaturas de unidade popular 
estejam governando, não devemos 
renunciar, em nenhum caso, na 
aplicação de nosso programa.  É 
preferível apelar para a convoca-
ção de novas eleições para garantir 
uma maioria suficiente para nossas 

candidaturas, ao invés de nos com-
prometermos com uma ação de 
governo mesquinha, que frustre ou 
traia as expectativas despertadas.

Como primeira ação deve ser 
impulsionada uma auditoria das 
dívidas municipais para denunciar 
as corrupções dos governos ante-
riores, recusando a parte que consi-
deremos ilegal e ilegítima e as que, 
em qualquer caso, sejam obstácu-
los para a aplicação de nosso pro-
grama, apelando para que o Estado 
as assuma ou as transfira para seus 
autênticos responsáveis, os bancos 
e outros capitalistas exploradores, 
e seus políticos corruptos. 

Para conseguir recursos, seria 
preciso elevar os impostos cobra-
dos das agências bancárias e das 
grandes empresas. Devemos mu-
nicipalizar novamente os serviços 
públicos privatizados e recusar 
qualquer corte nos serviços públi-
cos, revertendo a deterioração da 
qualidade dos mesmos, e amplian-
do os serviços sociais (bolsas-ali-
mentação, ginásios poliesportivos 
gratuitos ou com preços mínimos, 
centros municipais de lazer e cul-
tura, etc.). Devemos proibir os des-
pejos, oferecendo uma alternativa 
habitacional às famílias sem teto 
ou desabrigadas.

Ao lado de outras medidas di-
vulgadas nos diversos programas 
eleitorais, haveria que dar passos 
decisivos na democratização da 
participação popular, estimulan-
do as assembleias de moradores e 
dando-lhes plenos poderes de dis-
cussão e decisão sobre os assuntos 
que afetem o bairro.

Sem dúvida, a nossa ação de 
governo enfrentará a oposição fe-
roz dos governos nacional e regio-
nais, que tratarão de sufocar-nos 
financeiramente e ameaçarão com 
intervenções se pretendemos de-
sobedecer suas restrições para os 
gastos públicos do município. De-
vemos nos preparar para organizar 

e coordenar uma luta unitária das 
cidades governadas pela “unidade 
popular” na defesa do setor públi-
co, contra os ajustes, para enfren-
tarmos a repressão do PP contra as 
instituições desobedientes. Uma 
luta organizada nesse sentido, com 
mobilizações de solidariedade em 
todo o país, jogaria um papel enor-
me no avanço da consciência de 
milhões de pessoas que ainda não 
nos seguem, preparando no futuro 
uma vitória no conjunto do Estado.

EM QUE ETAPA ESTAMOS?

Até certo ponto, com altos e 
baixos, com avanços e retrocessos, 
o que estamos vendo desde as elei-
ções europeias de 25 de março de 
2014, é a conquista de uma posição 
após a outra por parte do setor mais 
avançado das massas – um setor 
que já se conta em milhões – e uma 
derrota após outra da reação, que 
vai cedendo tais posições ao mo-
vimento de massas. A impressão 
dada hoje pela classe dominante 
e seus partidos políticos é a de um 
boxeador atordoado pelos golpes 
do adversário, que está cambalean-
do no meio do quadrilátero. 

A primeira posição conquis-
tada – o despertar da consciência 
de seu próprio poder e força por 
parte desse setor das massas – foi 
o resultado das eleições europeias, 
quando o voto conjunto da coliga-
ção IU-Podemos alcançou 18%, o 
maior nível de expressão política 
à esquerda do Partido Socialis-
ta Operário Espanhol (PSOE) em 
40 anos. A isso seguiu-se a abdi-
cação do rei Juan Carlos e a crise 
da direção no PSOE, a verdadeira 
cidadela fortificada da burguesia 
espanhola, junto ao domesticado 
aparato sindical das centrais sindi-
cais, UGT e CCOO.

Em seguida vimos o desenvol-
vimento explosivo do Podemos, 
com a incorporação de dezenas 
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de milhares na vida política ativa, 
seu crescimento nas pesquisas de 
opiniões nos principais centros de 
preferência popular, nos quais se 
mantém.

Por último, vimos a entrada 
vigorosa do Podemos e das cha-
madas candidaturas de unidade 
popular nas instituições regionais 
e municipais, que alcançou seu 
desfecho com a obtenção das prin-
cipais prefeituras do pais nas elei-
ções de 24 de maio. O dado de que 
o Podemos obteve 14,5% nas elei-
ções regionais, não pode ocultar o 
fato de que esse percentual sobe a 
20%, ou mais, nas grandes cidades 
e centros industriais, superando ou 
igualando-se ao PSOE em muitas 
dessas cidades.

O próprio processo de discus-
são, gestação e formação das cha-
madas candidaturas municipais de 
unidade popular, à margem dos 
partidos tradicionais, em apenas 
alguns meses ((iniciadas na base 
da experiência de Guanyem Bar-
celona) é algo sem precedentes 
em nossa história, e não pode ser 
explicado sem a implicação direta 
na atividade política de dezenas de 
milhares de pessoas entusiasma-
das. O caráter revolucionário e ex-
plosivo de tudo isso é o que assusta 
a burguesia e é o que a levou a vis-
lumbrar com enorme preocupação 
o futuro imediato do país. 

Uma das razões que explica 
este nível de desenvolvimento das 
aspirações potencialmente revo-
lucionárias das massas no Estado 
espanhol é a crise e desprestígio 
histórico das direções das velhas 
organizações tradicionais das mas-
sas que, no passado, cortaram, 
amputaram e sufocaram desenvol-
vimentos similares no movimen-
to de massas, particularmente na 
Transição e nos anos posteriores, 
quando exerciam uma autoridade 
firme sobre o movimento. Hoje, 
livre das ataduras deste tipo, o mo-

vimento adquire um nível de audá-
cia e radicalidade cujo potencial de 
desenvolvimento só pode ser com-
parado ao que vimos se manifestar 
de maneira efetiva na revolução 
espanhola dos anos 30.

A UNIDADE POPULAR 
E NOSSAS TAREFAS 

Quando escrevíamos este arti-
go, o governo de Mariano Rajoy 
ainda não havia decidido as datas 
nas quais seriam realizadas as pró-
ximas eleições gerais. De maneira 
insistente insinua-se que poderiam 
ser antecipadas para o fim do mês 

de setembro, apesar de que lhe 
cabe convocá-las para os meses de 
novembro ou dezembro. 

Isso tem a sua importância. 
Para a data de 27 de setembro es-
tava previsto que o presidente da 
Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas, anteciparia a realização das 
eleições nas regiões autônomas 
para tratar de fortalecer o chamado 
“bloco independentista”: Conver-
gência Democrática de Catalunya 
(CDC), Esquerda Republicana de 
Catalunya (ERC) e Candidaturas 
da Unidade Popular (CUP).

Estas eleições catalãs são de 
imensa importância por muitos 
motivos. Um deles é que as pes-
quisas eleitorais mais recentes, 
como a que foi publicada no Jornal 
de Catalunya no último dia 25 de 
junho, revelam que uma possível 
candidatura de frente única do Po-
demos, da coalizão das esquerdas 
catalãs simpática à IU em nível 
estatal, da ICV-EUiA, grupos na-
cionalistas das esquerdas como 
Procés Cosntituent, movimentos e 
candidaturas municipalistas como 
Barcelona em Comú, poderiam 
disputar com a CDC o primeiro 
lugar nestas eleições. Se assim for, 
isso daria um poderoso impulso a 
uma candidatura encabeçada pelo 
Podemos no restante do Estado, 
nas eleições gerais que ocorreriam 
poucas semanas depois.  

Tudo isso nos leva a abordar 
um dos debates mais relevantes 
e apaixonados que está ocorren-
do em torno do Podemos e na es-
querda em geral. É o debate sobre 
a constituição de uma candidatura 
de unidade popular em nível esta-
tal para as eleições gerais, seguin-
do na esteira das candidaturas mu-
nicipais de unidade popular e da 
previsível candidatura unitária da 
esquerda catalã já mencionada. 

Como mostram os editoriais 
da imprensa, os comentários em 
rádios e televisões, tanto em nível 
estatal como internacional, e, mais 
ainda no atual contexto de agrava-
mento da crise grega, a burguesia e 
seus estrategistas estão seriamente 
preocupados com o desenvolvi-
mento dos acontecimentos na Es-
panha.

Os mais perspicazes começam 
a se conscientizar das implicações 
revolucionárias destes aconteci-
mentos. E se interrogam sobre os 
efeitos que estão tendo e irão ter 
essa nova situação no ambiente e 
na consciência das massas da clas-
se trabalhadora.

Posse em Cádiz
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Assim como desencadearam 
um enorme entusiasmo e espe-
ranças de que agora as coisas vão 
mudar, os resultados das eleições 
municipais e os novos prefeitos 
também suscitaram um número 
importante de debates estratégicos. 
Em primeiro lugar, para dezenas 
de milhares de ativistas, é claro 
que a unidade dos diferentes parti-
dos à esquerda do PSOE tem sido 
crucial para garantir essas vitórias. 
Isso abriu um intenso debate sobre 
a necessidade de algum tipo de lis-
ta eleitoral única incluindo o Pode-
mos e a IU, as diferentes organiza-
ções nacionalistas de esquerda, e 
os movimentos sociais, para dis-
putar as próximas eleições gerais. 
Existem obstáculos para isso, in-
cluindo os interesses dos aparatos 
das diferentes organizações, rivali-
dades mesquinhas, etc.

No seio da classe trabalhadora, 
nos setores populares e na juven-
tude, há uma aspiração enorme e 
honesta em direção à unidade, e 
um desejo irrefreável pela vitória e 
para confrontar o pesadelo doentio 
destes 4 terríveis anos de gover-
no da direita. Ainda mais quando 
a eleição de dezenas de prefeitos, 
por meio de candidaturas unitárias 
em lugares tão relevantes como as 
cidades de Madri, Barcelona ou 
Valência, revelam que a vitória é 
possível inclusive nas mais altas 
instituições.

Nós, militantes da Luta de Clas-
ses, não aceitamos nenhum tipo 
de desculpas que impeça que tal 
confluência possa vir a ocorrer. Os 
interesses da classe trabalhadora, 
dos explorados, os interesses ‘dos 
de baixo’ estão antes de qualquer 
outra consideração!

O debate também ficou dema-
siadamente concentrado nos as-
pectos puramente técnicos dessa 
unidade (qual deveria ser o nome 
da candidatura, o mecanismo para 
escolher os candidatos, o papel de 

cada partido, etc.), mais que nos as-
pectos programáticos. Isso é como 
começar a construir uma casa pelo 
telhado. A unidade deve estar base-
ada em um programa acordado em 
comum, com as medidas concretas 
que devem ser adotadas para rever-
ter os cortes e as medidas de aus-
teridade, assim como garantir os 
direitos básicos como a educação, 
a saúde, a moradia, etc.

Sem dúvida, o Podemos e seus 
dirigentes têm a principal respon-
sabilidade em tudo isso porque se 
transformaram, com todo mereci-
mento, na força mais relevante e 
significativa dentro da esquerda. 
O importante é abrir este debate ao 
conjunto da sua militância, parale-
lamente aos debates que terão lu-
gar nas demais organizações da es-
querda e nos movimentos sociais.

Para além do debate eleitoral, 
o que nos interessa destacar é que 
as comportas do descontentamento 
social foram abertas, e a torrente 
social desatada adquiriu a forma de 
organização política. O Podemos é 
visto de modo crescente como o 
instrumento principal para a mu-
dança social, política e econômica, 
exigida por milhões de oprimidos e 
excluídos. Devemos tirar todas as 
conclusões disso e atuar em decor-
rência disso. 

O próprio companheiro Pablo 
Iglesias, Secretário Geral do Po-
demos, declarou recentemente: 
“Bem, em termos teóricos, pode 
soar um pouco pretencioso, porém 
me considero marxista. Digamos 
que na base dos princípios teóri-
cos e da comunicação do Podemos 
há uma leitura muito específica de 
Gramsci. E em termos culturais e 
emocionais, creio que respondo a 
um arquétipo de esquerda, de al-
guém que vem da esquerda”.  (Pú-
blico, 25 de junho de 2015).

Nós, militantes organizados no 
Luta de Classes, damos as boas-
-vindas a esta irmandade ideológi-

ca, o marxismo, a qual mantemos 
com o companheiro Pablo. Trata-
-se então de passar das palavras 
aos atos, de formular sobre o terre-
no, na prática, os ensinamentos do 
marxismo sobre a crise sem solu-
ção do capitalismo. 

O marxismo nos ensina que 
a única maneira de solucionar os 
problemas da classe trabalhadora 
e dos demais setores populares ex-
plorados é com o controle e a ges-
tão democrática e coletiva das ala-
vancas fundamentais da economia 
pela classe que as põe para funcio-
nar, a classe trabalhadora; e que as 
alavancas principais (os bancos, as 
grandes empresas monopolistas e 
os grandes latifúndios) devem ser 
propriedade comum da sociedade 
e não de uma oligarquia de 100 fa-
mílias de parasitas.

O marxismo também nos ensi-
na que não existe uma saída nacio-
nal para a crise, que este processo 
revolucionário de transformação e 
mudança deve se estender, em pri-
meiro lugar, aos países localizados 
ao nosso redor, ao sul da Europa 
(Grécia, Portugal, Itália) e em se-
guida prolongar-se para o resto do 
continente para formar os Estados 
Unidos Socialistas da Europa. Isso 
daria um impulso irresistível à re-
volução socialista mundial.

Ainda que lhe falte um progra-
ma socialista acabado, o giro atual 
à esquerda realizado pelo Podemos 
não fez mais que reforçar seus vín-
culos com a classe trabalhadora. A 
tarefa dos marxistas, como sempre, 
é acompanhar o movimento de 
massas e explicar pacientemente 
a necessidade de um programa ge-
nuinamente socialista para trans-
formar a sociedade. Portanto, a ne-
cessidade de fortalecer as posições 
do marxismo no seio do movimen-
to é fundamental.

Una-se a nós nesta tarefa! Una-
-se à Luta de Classes e à Corrente 
Marxista Internacional! 

Espanha: na véspera de uma mudança decisiva quando o cheiro da revolução paira no ar
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A situação atual no Brasil está 
marcada pelo agravamento da crise 
econômica e por um clima de po-
larização entre as classes. Isto pro-
voca uma constante modificação 
da situação política com viradas 
bruscas que se podem classificar 
como choques entre revolução e 
contrarrevolução.

O capital internacional imperia-
lista e sua sócia menor, a burguesia 
brasileira vêm exigindo o aprofun-
damento das políticas de austerida-
de como saída para uma crise eco-
nômica que é mundial e em que as 
previsões burguesas mais otimistas 
falam em 20 a 30 anos de recessão, 
estagnação e crise.

As ondas da crise econômica 
mundial do capitalismo vieram 
avançando lentamente desde 2008 
e agora atingem em cheio o Brasil. 

A política econômica desenvolvi-
da na última década pelo governo 
do PT em colaboração de classes 
com a burguesia consistiu em de-
senvolver ao máximo a política 
do “mercado” e de “quanto mais 
capitalismo melhor”, através da 
inflação de crédito e endividamen-
to. Junto com isso aprofundou a 
economia exportadora de produtos 
agrominerais, cuja alma é o PAC e 
a tomada do campo brasileiro pelo 
capital internacional, o agrone-
gócio. Os anos dourados do falso 
crescimento econômico do gover-
no Lula agora se transformam em 
pesadelo com a economia ainda 
mais vulnerável às oscilações do 
mercado mundial.

Assim como ocorre no epicen-
tro da crise econômica, na Europa 
e nos Estados Unidos, a receita 

defendida pela burguesia brasilei-
ra, sócia menor do capital interna-
cional, consiste em atacar todos os 
direitos da classe trabalhadora, to-
das as conquistas sociais, todos os 
benefícios. Com o claro objetivo 
de aumentar a taxa de exploração 
do proletariado impondo às massas 
populares o ônus da crise. Este é o 
sentido da política de austeridade 
defendida ferozmente pela burgue-
sia através de todos os seus meios 
de comunicação e aplicada pelo 
governo Dilma.

Este governo constituído sobre 
a base de um “estelionato eleito-
ral” está respondendo à crise pela 
direita, com concessões cada vez 
maiores ao “mercado”, aos gran-
des grupos capitalistas e ao capital 
financeiro. Se esta já era sua polí-
tica anterior, desde o início do go-
verno Lula, o que se agrega agora 
é o giro para atacar diretamente as 
conquistas e direitos dos trabalha-
dores. 

Este é o sentido da política de 
aumentar os juros, garantir o supe-
rávit primário para pagar a Dívida 
Interna e Externa cortando verbas 
para a saúde, educação, programas 
sociais e atacar as conquistas so-
ciais e trabalhistas, realizar o ajus-
te fiscal para garantir o pagamento 
de juros aos agiotas da especulação 
internacional. Este é o significado 
das MPs 664 e 665, que retiram e 
cortam direitos previdenciários de 
mais de 60% dos trabalhadores, 
assim como o de negar o reajuste 
das aposentadorias. As propostas 
do governo Dilma são as que os 
capitalistas querem ouvir, ou seja, 
mais privatizações, a abertura do 

Aonde vai o Brasil
Resolução do Comitê Central da Esquerda Marxista, junho de 2015

Greve dos professores do Paraná
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capital da Caixa Econômica Fede-
ral e a privatização por partes da 
Petrobrás.

A votação do projeto de lei PL 
4330, aprovada pelo Congresso 
Nacional onde todos os partidos 
burgueses fizeram frente comum 
para impor uma lei que desmonta 
as leis trabalhistas e a própria CLT 
– a lei que “regulamenta” e amplia 
as terceirizações representa o mais 
duro ataque contra a classe traba-
lhadora em muitos anos.

Enquanto as bancadas par-
lamentares do PT e do PC do B 
votavam contra o projeto de lei, 
o governo Dilma discretamente 
negociava a aprovação do proje-
to, através do ministro Levy, para 
garantir a arrecadação fiscal da 
União. Essa manobra do governo 
não foi combatida e nem denuncia-
da pelos parlamentares do PT e do 
PCdoB que votavam contra o PL. 
Esse silêncio é a impressão digital 
da manobra demagógica de voto 
contra sabendo que já havia maio-
ria para aprovar o PL 4330 nego-
ciado com o governo.  

UMA GUERRA CONTRA 
O PROLETARIADO

A polarização surgida durante o 
período eleitoral de 2014 eviden-
ciou o profundo antagonismo entre 
a burguesia e proletariado que vem 

determinando a guerra que os ca-
pitalistas movem para deter a luta 
da classe trabalhadora. Entretanto, 
entre “os de cima” não há consen-
so do que fazer para levar adiante 
essa guerra contra o proletariado.

De um lado, parte da burguesia 
continua a pressionar e chantagear 
mais duramente o governo Dilma 
para obrigá-la a executar uma po-
lítica cada vez mais de direita e 
com concessões cada vez maiores 
ao fisiologismo e ao capital. Esse 
é o papel dos “achacadores”, do 
PMDB, do PP e da chamada “base 
aliada” do governo, que acabou 
entregando a presidência do Sena-
do e do Câmara Federal a Renan 
Calheiros e a Eduardo Cunha, do 
PMDB. E cujo resultado é que o 
governo já não controla minima-
mente a “sua base aliada”. 

Do outro lado, está a oposição 
de direita oficial, PSDB, DEM, 
etc., que já constatou que o PT não 
serve mais aos interesses do capital 
porque já não controla as massas 
como antes (após 2013 isso ficou 
claro) e estão decididos a retomar 
eles próprios o controle do aparato 
de Estado. 

Estas seitas de direita, o PSDB, 
DEM e outros, aliados à grande 
mídia, as organizações Globo, re-
vista Veja e outras, os jornais Fo-
lha de São Paulo e o Estado de São 
Paulo, buscam cada vez mais acuar 
o governo e o PT, desmoralizá-los 
e derrotá-los no próximo período.  
Apoiaram as manifestações de 
extrema-direita nas ruas “contra 
a corrupção” para desgastar o go-
verno e o PT, mas se diferenciaram 
delas quando surgiram as manifes-
tações mais extremadas com se-
tores da direita pedindo um golpe 
militar e o impeachment imediato 
de Dilma.

Os setores dominantes da direi-
ta percebem que estão desencade-
ando algo que talvez não possam 
controlar e que não podem prever 

onde vai acabar. As ameaças de 
magnicídio, com Bolsonaro pro-
metendo fuzilar Dilma, bonecos 
de Lula e Dilma sendo enforcados 
em público, os ataques às sedes do 
PT com bombas, etc., mostra que 
a grande burguesia estava soltando 
monstros que poderiam devorá-la.

A burguesia mais lúcida sabe 
que na atual relação de forças esse 
tipo de aventura poderia conduzir 
à uma resistência enorme do pro-
letariado e à guerra civil. Histo-
ricamente a burguesia só escolhe 
este caminho se ela não tem mais 
nenhum outro para avançar. Então, 
ela se mostra com tudo o que ela é, 
uma máquina de massacre, sangue 
e morte, disposta a tudo para man-
ter seus privilégios de classe.

E a situação ficou ainda mais 
complexa para a burguesia oposi-
tora quando explodiram as denún-
cias de corrupção também na dire-
ção dos tucanos (Furnas, Metrolão, 
contas do HSBC, Petrobrás, etc.). 

A linha política atual dos seto-
res dominantes da burguesia oposi-
tora é sangrar o governo Dilma e o 
PT, obrigá-los a aplicar toda a linha 
da austeridade, o que terminará por 
desmoralizar completamente o go-
verno e o partido, preparando com 
isso a vitória da oposição de direita 
nas eleições de 2018.

A CRESCENTE CRIMINALIZAÇÃO E A 
CAPITULAÇÃO DO PT

Um elemento importante desta 
linha política da oposição de direi-
ta é a agitação crescente da “luta 
contra a corrupção” do governo e 
do PT, que tem o objetivo não só de 
desmoralizar eleitoralmente o PT, 
mas de criminaliza-lo e destruí-lo 
como partido. E assim poder atin-
gir todo o movimento operário e 
suas organizações. A política de 
criminalização dos movimentos 
sociais não parou. Ao contrário, 
ela se intensifica com a polarização Atos da direita
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política e social existente. 
A fraude jurídica montada em 

torno do “Mensalão” foi uma peça 
chave para ampliar esta crimina-
lização generalizadamente e tem 
agora um novo momento com as 
denúncias de corrupção na Petro-
bras e a prisão escandalosa e ab-
surda do ex-tesoureiro do PT, João 
Vacari. As denúncias de corrupção 
na Petrobras atingem todos os par-
tidos burgueses, o PT e o PCdoB. 
Entretanto, apenas o tesoureiro do 
PT é preso “preventivamente”. O 
processo judicial da operação Lava 
Jato é, evidentemente, um proces-
so político de continuidade do pro-
cesso político medieval realizado 
pelo STF contra Zé Dirceu, Ge-
noíno, João Paulo e outros na AP 
470. O objetivo é atacar o PT para 
atacar todas as organizações da 
classe trabalhadora. É uma guerra 
de classes.

De nosso ponto de vista os mé-
todos e a política utilizados pelos 
dirigentes do PT sempre foram e 
são condenáveis desde um ponto 
de vista proletário e socialista. A 
Esquerda Marxista condena não só 
os métodos de financiamento elei-
toral que estes dirigentes tomaram 
emprestados dos partidos burgue-
ses.

Condenamos veementemente o 
enriquecimento pessoal destes di-
rigentes que se utilizam do prestí-
gio e influência que conquistaram 
como dirigentes do partido e de 
sindicatos, portando das lutas co-
letivas, do esforço de milhares de 
militantes, de conquistas da classe 
trabalhadora, para vender e trafi-
car influência com a fachada legal 
de “Assessorias” e “Consultorias” 
milionárias para empresas capita-
listas.

É uma vergonha ver antigos 
militantes como Zé Dirceu defen-
dendo seu “direito” de vender con-
sultoria para as grandes empreitei-
ras e outras empresas “defendendo 

os interesses destes empresários” 
junto a governos como da Bolívia 
e da Venezuela, Cuba, etc. E com 
essas portas abertas por seu pas-
sado político amealhar milhões de 
reais. Ou Vacari e outros dirigentes 
sindicais recebendo “legalmente” 
jetons milionários para participar 
de Conselhos de Administração 
de estatais como Itaipu, etc. Estes 
homens são uma vergonha para a 
classe trabalhadora não só por sua 
política pró-burguesa, mas também 
por seu comportamento pessoal. 

Entretanto, a condenação mais 
veemente que fazemos de seus mé-
todos não nos deixa cegos para o 
significado dos ataques de crimina-
lização destes dirigentes pelo apa-
relho judiciário burguês no Brasil. 
Aos que dizem que “se eles fizeram 
tem que pagar e estão pagando”, 
nós respondemos com a denúncia 
de processos secretos “vazados”, 
de afirmações sem prova, de acor-
dos do judiciário com notórios 
criminosos para linchar dirigentes 
políticos, com as condenações e 
prisões escandalosas e manipula-
das, enfim, com o fato de que todos 
os partidos citados são isentos de 
perseguição, exceto o PT.

O dito mensalão mineiro está 
bem guardado numa gaveta e está 
próximo de ser extinto por pres-
crição do prazo. Aécio apresenta 
Projeto de lei no Senado em que 
partido cujos dirigentes tenham 
sido condenados por corrupção 
terá seus direitos cassados e será 
proscrito. É obviamente a prepa-
ração de uma espada para cortar a 
cabeça do PT.

Se fosse um caso de justiça 
todos os partidos burgueses deve-
riam ter seus tesoureiros e dirigen-
tes presos. Não sobra um. Assim é 
a sociedade capitalista onde cada 
vez mais a burguesia e seu Estado 
se tornam mafiosos e totalitários.

Por isso, a Esquerda Marxista, 
não cai na arapuca da “legalidade” 

e da “justiça” burguesa e afasta a 
poeira dos olhos dos trabalhadores 
e da juventude explicando que es-
tes processos e denúncias de cor-
rupção contra o PT tem o objetivo 
de criminalizar todo o movimento 
operário. A justiça burguesa não 
é um instrumento neutro, mas um 
instrumento da classe burguesa 
para manter subjugada a classe tra-
balhadora. 

Toda a elaboração da Esquerda 
Marxista sobre a fraude da AP 470 
e o crescimento do Estado totalitá-
rio, no Brasil e no mundo, continua 
totalmente atual numa situação em 
que isso apenas se aprofunda. Por 
isso combatemos pela anulação da 
sentença do Mensalão, sem nunca 
ter absolvido os dirigentes do PT 
pelos métodos burgueses que uti-
lizam e pela política pró-burguesa 
que praticam.

A Esquerda Marxista comba-
teu, organizou e propôs campanhas 
para levantar os trabalhadores para 
exigir a anulação da sentença da 
AP 470 e derrotar o STF e seus 
aliados. Este combate não prospe-
rou porque exatamente a própria 
direção do PT, e os condenados, 
bloquearam toda iniciativa de ex-
plicação aos trabalhadores sobre o 
que realmente se passava e assim 
impediram toda luta genuína con-
tra a farsa do STF apoiado por toda 

A autêntica política de Dilma
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a mídia burguesa e a oposição de 
direita. O medo de levantar os tra-
balhadores contra as instituições 
burguesas falou mais alto. Ironi-
camente, eles mostraram que tem 
mais medo da revolução do que da 
cadeia.

Infelizmente, esta atitude con-
tinua a mesma e os dirigentes do 
PT mostram que são incapazes de 
defender seu próprio governo, seu 
próprio partido e seus próprios di-
rigentes. Sua política, sua crença 
no capitalismo e nas instituições 
burguesas bastardas existentes, sua 
descrença na capacidade de luta da 
classe trabalhadora e no socialis-
mo, os condena a desmoralização, 
a mais condenações judiciais e ao 
desaparecimento político do pró-
prio PT num futuro próximo.

FASCISTAS E BASE SOCIAL

A maior parte da burguesia já 
se sabe como está atuando e que 
objetivos têm. Mas, como fruto da 
decomposição deste sistema social 
historicamente condenado, como 
fruto das divisões entre a classe 
dominante e como fruto da desmo-
ralização dos dirigentes históricos 
da classe trabalhadora, diferentes 
setores decompostos surgem e se 
manifestam como pústulas que 
surgem em um corpo muito enfer-
mo ou moribundo. Estes setores, 
de fato, fazem muito mais barulho, 
alavancados pela mídia burguesa 
mais reacionária, do que expressa 
sua força real entre a população, 
que é muito pouca. 

As manifestações dos grupos 
de extrema-direita fascistas apa-
receram nas jornadas de junho de 
2013 tentando explorar as desilu-
sões da juventude com os partidos. 
Eles buscavam desencadear um 
ódio contra os trabalhadores e as 
suas organizações, mesmo as mais 
moderadas, atacando a esquerda, 
o socialismo, o comunismo, com 

uma raiva não vista há tempos nas 
ruas.

Mas, apesar do apoio da mídia 
que naquele momento tentava ma-
nipular as manifestações, estes só 
grupos só tiveram algum sucesso 
quando fortemente apoiados pelo 
esquema militar das PMs e seus 
infiltrados, os P2. Estes grupelhos 
atraíam pequenos setores ensan-
decidos da pequena burguesia e 
de forma alguma atraíram massas 
pequeno-burguesas para seus ob-
jetivos de guerra civil. Eles não 
têm base social nem militantes 
suficientes e nem treinamento mi-
litante para se lançar a combates 
abertos contra as organizações dos 
trabalhadores. O que podem fazer 
é, apoiados no clima de insatisfa-
ção geral contra o governo e o sis-
tema, fazer agitações descabidas e 
barulhentas apenas quando ampli-
ficados pela imprensa burguesa.

Sua inconsistência e divisão 
apareceu em 2015 muito rapida-
mente logo após as manifestações 
de março. São incapazes de uma 
real oposição e não contam com 
instrumentos políticos para isso, 
como partidos fascistas ou fascis-
tizantes. Os partidos burgueses 
atuais não servem para este tipo de 
política que inclui mobilização e 
combates onde, ao final, todos jo-
gam o pescoço.  

Depois da derrota eleitoral de 
Aécio Neves com uma apertada 
e polarizada disputa presidencial, 
começaram a surgir “grupos” de 
extrema direita financiados por 
empresários, inclusive alguns 
com conexões internacionais. Sob 
a máscara de serem movimentos 
“sem partido”, tentam agitar o im-
peachment de Dilma ou a volta da 
ditadura militar. Com a cumplici-
dade da grande mídia, em especial 
da Rede Globo e com o apoio dis-
creto dos partidos da direita, que 
pretendiam usá-los como espanta-
lho e ameaça para empurrar Dilma 

mais à direita e sangrar o PT e o 
governo, esses grupos “apartidá-
rios” realizaram a manifestação de 
15 de março.

Ali o tom amplamente reper-
cutido foi o de um brutal ataque 
contra as liberdades democráticas, 
fazendo subir à superfície todo o 
esgoto resultante da escória de um 
pequeno setor de pequeno-burgue-
ses enfurecidos. A PM em todo o 
país não teve a menor vergonha de 
mentir descaradamente os núme-
ros de participantes. Números des-
mentidos até pelo Data Folha.

A base social desse incipiente 
movimento fascista está assenta-
da no “pequeno burguês enfureci-
do”, que está entre a burguesia e 
o proletariado e que não consegue 
ter uma política própria. Quando 
as organizações dos trabalhadores 
não conseguem apresentar alterna-
tivas para a pequena-burguesia – e 
a política de colaboração de clas-
ses em nada ajudou a deslocar es-
ses setores para a esquerda – e eles 
se sentem ameaçados de rolar la-
deira abaixo pelos efeitos da crise 
econômica, essas camadas médias 
voltam sua raiva contra o proleta-
riado servindo assim de massa de 
manobra para os grupos fascis-
tas que sempre estão a serviço do 
grande capital.

Mas, este é um movimento li-
mitado no tempo e no espaço. Não 
existe um partido fascista de mas-
sas no Brasil como havia na Ale-
manha e Itália, nos anos 20-30 do 
século passado, e que no contexto 
de crise do capitalismo agruparam 
o lumpemproletariado e os peque-
no-burgueses enfurecidos com o 
“caos” social, o desemprego e a 
falta de perspectivas. 

Estes partidos utilizavam como 
tropa de choque o “lumpempro-
letariado” para atacar fisicamente 
as organizações proletárias. Es-
ses partidos fascistas tomaram de 
assalto o poder após combates e, 

Aonde vai o Brasil
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portanto, treinamento que dura-
ram anos. E tinham uma base so-
cial que lhes permitiu, em aliança 
com o capital financeiro, esmagar 
as organizações operárias e tomar 
o poder.

Sua base social na pequena-
-burguesia daqueles anos eram os 
professores, funcionários públicos, 
bancários, camponeses arruinados, 
etc. Esta base social para o fas-
cismo evaporou com o desenvol-
vimento do imperialismo e a pro-
letarização de todos estes setores 
sociais. Hoje, em todo o mundo 
estes setores sociais fazem parte 
dos batalhões de combate da classe 
trabalhadora, como vemos hoje no 
Brasil com as greves de professo-
res, as grandes greves organizadas 
dos bancários, com o MST e sua 
base social, os servidores públicos 
estão nas frentes de combate con-
tra a reação em todos os lugares 
através de seus sindicatos, e assim 
por diante. 

O que vemos agora no Brasil é 
exatamente o oposto dos anos 20 
e 30 do século 20 em relação às 
possibilidades do fascismo. Foi 
por isso que o imperialismo usou 
os exércitos e Guardas Nacionais 
para os golpes militares dos anos 
50, 60 e 70 nas Américas. Não ti-
nham outro instrumento. E as co-
madres católicas que marcharam 
por “Deus, Família e Propriedade” 
nas ruas de SP, em 1964, só o fize-
ram, prudentemente, depois que os 
tanques dominavam a situação.

Embora tentem “copiar” o 
velho fascismo do passado es-
tes grupelhos de hoje carecem de 
uma base social real, de liderança 
consistente, de estrutura política 
firme, e estão em intensa disputa 
e rivalidade entre si. Movimentos 
articulados nas redes sociais ja-
mais substituirão a construção de 
organizações políticas reais. Elas 
podem no máximo ajudar nisso.

Estes movimentos de extrema-

-direita são atomizados e órfãos 
dos principais partidos da bur-
guesia, que embora tenham usado 
momentaneamente  essa extrema-
-direita para seus objetivos de 
empurrar o governo ainda mais à 
direita, prontamente se diferencia-
ram deles quando a situação ame-
açava chegar à uma polarização de 
classes nas ruas entre esta escória 
e as grandes organizações dos tra-
balhadores, como a CUT, o MST, 
MTST e os partidos de esquerda, 
PT, PCdoB, PSOL, PSTu, PCB, 
etc., situação que sairia totalmen-
te do controle e arriscava a guerra 
civil.

PRETENDE OU É CAPAZ A BURGUESIA 
DE DAR UM GOLPE HOJE?

Os reformistas e os centristas 
de todo tipo falam em “onda con-
servadora” acusando as massas de 
estarem indo para a direita. Põe 
a culpa nas massas do fracasso 
de sua própria política. O avanço 
dos reacionários no Congresso é 
resultado direto desta política de 
colaboração de classes e defesa do 
capitalismo, de traição das espe-
ranças das massas, praticada pelo 
PT e PCdoB e seus governos com a 
burguesia. Inventam o fantasma de 
um golpe e culpam as massas pela 
situação quando sua capitulação 
diante da burguesia é que preparou 
esta situação.

O que estamos assistindo, hoje, 
é exatamente o contrário: uma for-
midável capacidade de resistência 
e mobilização dos trabalhadores 
que só não vão mais longe por cul-
pa das direções reformistas, o PT, 
o PC do B, a Articulação Sindical 
que controla a direção da CUT 
(com a cobertura dos centristas 
Articulação de Esquerda, DS, OT 
e dos esquerdistas que praticam 
o esporte de cindir o movimento 
sindical), que fazem de tudo para 
bloquear o movimento espontâneo 

dos trabalhadores. Está aí o nó gór-
dio que trava o avanço da mobili-
zação da classe trabalhadora e não 
um pretenso “ascenso” da direita 
ou do fascismo.

Não se trata de ignorar a extre-
ma direita ou os grupos fascistas, 
mas de lhes dar o peso exato e in-
significante que tem hoje. De me-
di-los corretamente e estar prontos 
para defender o movimento ope-
rário. De ter uma política correta 
de autodefesa das organizações 
de juventude e operárias. Mas, de 
forma alguma, seria criminoso, 
conceder-lhe a importância e o 
peso que ele não tem e dificilmen-
te pode conquistar hoje em dia. O 
espantalho de um suposto “golpe” 
em andamento ou sendo tramado 
“pela direita” não é mais que isso, 
um espantalho para lançar uma 
cortina de fumaça sobre a políti-
ca reacionária levada a cabo pelo 
governo e apoiada pelo PT, assim 
como tentar proteger-se de uma 
fragmentação e abandono por suas 
bases sociais históricas.

Hoje, as principais ameaças ao 
movimento operário vêm direta-
mente do aparato de Estado, Judi-
ciário, Executivo e Congresso, que 
cada vez mais, frente ao aprofun-
damento desta extraordinária crise 
do capital, caminham em direção 
ao totalitarismo. A criminalização 
do movimento operário e suas or-
ganizações pelos instrumentos de 
Estado da burguesia é um perigo 
mil vezes maior e relevante que 
qualquer ameaça destes grupelhos 
fascistas ou que clamam por gol-
pes militares.

E este avanço totalitário que 
não pode se permitir nenhuma de-
mocracia real, exceto sua forma 
farsesca de realização de eleições 
fraudadas de tempos em tempos e 
funcionamento caricatural das ins-
tituições ditas democráticas, este 
avanço é permitido e azeitado pela 
política de colaboração de classe 
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das direções majoritárias que con-
trolam as organizações de massa 
da classe. Pelo freio que elas re-
presentam e pela manipulação que 
tentam permanentemente fazer 
com as aspirações e necessidades 
da classe.

FRENTE ÚNICA E 
FRENTE DE ESQUERDA

A questão central da atual situ-
ação é a luta pela Frente Única dos 
trabalhadores e suas organizações 
contra a política de austeridade, 
a repressão e a criminalização do 
movimento dos trabalhadores e da 
juventude. 

Uma das mais altas expressões 
políticas da luta dos marxistas pela 
Frente Única é neste momento seu 
combate pela Frente da Esquerda 
Unida, que coloca a questão da uni-
dade no terreno programático indo 
muito além das reivindicações e da 
defesa de conquistas e direitos.

É neste terreno que se surgirão 
novas direções para o movimen-
to operário e se desenvolverão os 
combates pela retomada, ou cons-
trução de novas organizações, ca-
pazes de conduzir os combates 
cotidianos e enfrentar a guerra de-
clarada pela burguesia nacional e 
internacional contra todos os opri-
midos e explorados.

Esta tarefa hoje só pode ser re-
solvida, repetimos, com uma políti-
ca de Frente Única da classe traba-
lhadora em oposição à política de 
austeridade aplicada pelo governo 
Dilma a serviço da burguesia. Der-
rotar os planos de austeridade a 
partir da unidade dos trabalhadores 
e de suas organizações, partindo da 
mobilização pelas reivindicações 
e defesa das conquistas é a tarefa 
central que se coloca para o próxi-
mo período. 

É só neste terreno que é possí-
vel construir a organização mar-
xista revolucionária de que tem 
necessidade o proletariado para 
derrotar definitivamente a classe 
social parasitária que esmaga a 
humanidade e impede todo ver-
dadeiro progresso social. Este é o 
terreno de construção da Esquerda 
Marxista.

O MOVIMENTO OPERÁRIO 
E AS GREVES DE MASSAS

Toda a luta conjunta dos traba-
lhadores – em especial as greves 
e manifestações de massas – que 
ultrapassam os limites reivindica-
tivos imediatos, colocam as ques-
tões da organização política da 
luta, questões que contém em ger-
me um desafio ao poder capitalista. 
Essa tem sido a tendência geral no 
curso atual das lutas de classes. A 
classe trabalhadora segue forte no 
caminho da sua luta. 

Desde a virada da situação po-
lítica ocorrida com as jornadas de 
junho de 2013 a classe trabalha-
dora, espontaneamente, vem re-
correndo às greves de massas, uti-
lizando seus próprios métodos de 
luta de classe, atropelando pelegos, 
transbordando os limites sindicais 
e pondo em movimento amplos 
setores das categorias antes apáti-
cos ou apoiadores silenciosos das 
ações sindicais. 

Alguns exemplos mostram a 

força deste movimento. No Paraná, 
uma greve de massas de professo-
res é deflagrada no início de feve-
reiro e contagia outras categorias 
do funcionalismo público estadual. 
Em 10 de fevereiro, ocorre a ocu-
pação da Assembleia Legislativa 
do Paraná pelos servidores para 
impedir a votação do “pacotaço” 
que retiraria direitos dos servidores 
estaduais. A Polícia Militar não foi 
capaz de repelir o movimento e o 
governo de Beto Richa, do PSDB, 
eleito no primeiro turno, fica en-
curralado pela resistência e dis-
posição de luta dos trabalhadores 
sendo obrigado a retirar o projeto 
da pauta de votação.

Em janeiro, em São Bernar-
do do Campo, ABC paulista, a 
Volkswagen rompeu os acordos 
com o sindicato e anunciou a de-
missão de 800 funcionários. No 
dia 14 estourou a greve atingindo 
os três turnos da empresa, com a 
paralisação de toda a produção en-
volvendo os 13 mil funcionários. 
Só funcionou precariamente o se-
tor administrativo. Os operários da 
Volks enfrentaram a patronal du-
rante 11 dias e não arredaram o pé. 
Não só fizeram greve como foram 
para a rua se manifestar fechando a 
via Anchieta. A Volks foi obrigada 
a recuar e cancelou as 800 demis-
sões.

A estes movimentos se soma a 
greve dos professores do Estado 
de São Paulo, realizando mobiliza-
ções da categoria como não se via 
há muito tempo. Estas greves de 
professores hoje se estendem por 
14 estados.

Todos esses movimentos dão 
sequência às expressivas greves 
ocorridas no primeiro semestre de 
2014, como a dos garis do Rio de 
Janeiro, de rodoviários, metroviá-
rios de SP, bancários, funcionários 
públicos, etc., com muitas delas 
passando por cima das direções 
sindicais e ganhando um caráter de 

Aonde vai o Brasil
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massas. 
Estas greves expressam no ter-

reno sindical a polarização e a luta 
entre as classes na situação atual. 
Estas greves de massas, assim di-
versas e numerosas, transbordando 
as direções sindicais, são muito 
semelhantes ao movimento que se 
desenvolveu no final dos anos 70 e 
início dos 80, dando surgimento ao 
PT e à CUT, enterrando a ditadura 
militar.

O que está em jogo é um cres-
cente antagonismo entre a burgue-
sia e o proletariado. Entre as mas-
sas cresce um descrédito enorme 
e mesmo um ódio contra “tudo o 
que está aí”, ou seja, as instituições 
do capital, seus partidos e aqueles 
que os servem. O Brasil caminha, 
a passos largos, para uma situação 
onde o grito de “Que se vaiam to-
dos” (Fora com todos) vai chegar 
massivamente às ruas e daí não 
vai sair enquanto não fizer saltar 
tudo, instituições e seus partidos 
e defensores. Será uma questão 
de sobrevivência social, política e 
cultural para as massas.  

OS COMANDOS DE GREVES, 
OS SINDICATOS E OS MARXISTAS

Na época de decadência do 
capitalismo os sindicatos estão 
confrontados a um dilema: ou se 
integram na ordem capitalista ou 
se querem sobreviver necessitam 
de uma direção revolucionária. 
Não é possível existir “sindicatos 
neutros”. O conservadorismo dos 
dirigentes sindicais tira sua força 
e sua base social da “integração” 
dos sindicatos dentro do capitalis-
mo. Essa é a essência da política 
de colaboração de classes pratica-
da pelos dirigentes sindicais, espe-
cialmente os dirigentes da CUT da 
Articulação Sindical apoiada por 
grupos de “esquerda” que dão toda 
cobertura para essa política de im-
pedir que a luta dos trabalhadores 

ultrapasse os limites da ordem ca-
pitalista.

As atuais greves de massa vêm 
obtendo êxito e para isso muitas 
vezes tem que ultrapassar as di-
reções sindicais ou leva-las mais 
longe do que elas pretendiam ir. 
Na base disso estão as assembleias 
massivas dos trabalhadores. E está 
já uma experiência consagrada 
do movimento operário brasileiro 
desde que ele renasceu no fim da 
ditadura militar.

As grandes assembleias de ope-
rários em São Bernardo do Cam-
po, no estádio de Vila Euclides, 
retomam agora uma experiência de 
democracia direta no movimento 
sindical, impondo assim um freio à 
política dos dirigentes sindicais de 
compactuarem com os planos de 
austeridade do governo. É só ver a 
assembleia da APP-Sindicato dos 
professores do PR realizada num 
estádio nesta atual greve. 

Em certas condições – como 
a que estamos assistindo na atu-
al conjuntura – os trabalhadores 
conseguem retomar o controle de 
seu próprio movimento e em as-
sembleias constituir Comandos de 
Greve com representantes da base. 
Representantes eleitos e revogá-
veis a qualquer momento. Isto é 
um passo à frente sobre greves di-
rigidas apenas pelas direções sindi-
cais regulares.

Mas, a democracia e a inde-
pendência dos sindicatos só são 
possíveis mediante a luta por uma 
direção revolucionária capaz de 
garantir essa “frente única elemen-
tar” da classe trabalhadora para 
lutar por suas reivindicações. Esse 
é a tarefa dos marxistas nos sindi-
catos onde ao mesmo tempo que 
lutam pela unidade do movimento 
sindical – combatendo a divisão do 
movimento sindical preconizada 
pelos esquerdistas e sectários – lu-
tam intransigentemente por cons-
truir uma direção revolucionária 

combatendo a política de colabo-
ração de classes e defendendo as 
reivindicações, apontando a saída 
política, a luta contra o capital e 
pelo socialismo.

A política conservadora de co-
laboração com os planos de aus-
teridade nos sindicatos é a última 
trincheira que resta de suporte ao 
governo no seio da classe trabalha-
dora. 

Na medida em que a classe tra-
balhadora vai, por própria experi-
ência, desmontando essa trinchei-
ra de apoio ao governo, a política 
reformista vai desabar de vez. A 
política pela direita do governo 
Dilma, com todo apoio de Lula e 
da direção do PT, é completamen-
te indefensável para o movimento 
operário organizado. O próprio PT 
será liquidado nesse processo. 

O ESGOTAMENTO DO REFORMISMO E 
DA COLABORAÇÃO DE CLASSE

O PT nasceu como partido ope-
rário independente tendo como 
base na independência de classe e 
com um programa socialista inaca-
bado, e mesmo que confuso, que se 
declarava instrumento de luta pela 
emancipação da classe trabalhado-
ra. Em 1985, o PT adota o “progra-
ma democrático-popular”, de etapa 
capitalista democrática, por pres-
são da ala reformista que tomou o 
partido, e aí começa a degeneração 
do partido. E que, em 1991, vai 
apoiar a guerra contra a Iugoslávia 
“desde que aprovada pela ONU” e 
depois, em 1992, após tentar im-
pedir o surgimento do movimento 
Fora Collor, vai dar posse a Itamar, 
quando todas as condições esta-
vam dadas, com as massas nas ruas 
e a burguesia e a cúpula militar em 
pânico, para Lula ser em 30 dias 
presidente do Brasil.

Ao chegar ao governo fede-
ral com a eleição de Lula o PT dá 
mais um salto na sua degeneração. 
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Antes da posse Lula vai aos EUA 
reunir-se com Bush e em seguida 
nomeia Meireles, o presidente do 
Bank of Boston como presidente 
do Banco Central do Brasil.

O PT em seus Congressos adota 
abertamente a política do “quanto 
mais capitalismo melhor” e a “go-
vernabilidade” por meio de um 
governo de alianças com os parti-
dos da burguesia, principalmente 
o PMDB. A política econômica 
exportadora e as “bolhas de cré-
dito” criaram uma falsa expansão 
econômica que sustentou o pacto 
de colaboração de classes do go-
verno do PT. Mas, a crise econômi-
ca mostrou a verdadeira face desse 
“milagre econômico” obrigando o 
governo federal – já sob a adminis-
tração Dilma – a adotar a política 
da austeridade, do ajuste fiscal e do 
corte dos direitos da classe traba-
lhadora, a principal exigência da 
burguesia para sair da crise.

Dessa forma desabou o pacto 
de colaboração de classes. As ma-
nifestações de junho de 2013 pu-
seram em evidência o esgotamento 
do reformismo. Nas eleições de 
2014, a classe trabalhadora vai dar 
uma grave e última advertência 
ao PT. Todo o edifício construído 
com a “base aliada” dos partidos 
da burguesia vai desabar no Con-
gresso Nacional e no Senado com 
as eleições de Eduardo Cunha e de 
Renan Calheiros do PMDB. 

A última tentativa do reformis-
mo de sair do impasse político foi 
a proposta fracassada da “Reforma 
Política” por meio de uma “Cons-
tituinte Exclusiva”, uma manobra 
fabricada pelo Palácio do Planal-
to, logo após as manifestações de 
2013, com o claro objetivo de fa-
zer uma “cortina de fumaça” para 
escamotear a luta pelas reivindica-
ções já, agora. Para eximir-se da 
responsabilidade de governar para 
os explorados e continuar a go-
vernar para as classes dominantes 
e culpando para isso a legislação 
eleitoral. Legislação, que se é cer-
to que vem da ditadura militar, não 
impediu o PT de chegar ao gover-
no. E não é a legislação que o obri-
ga a enviar ao Congresso, ano após 
ano, um Orçamento Federal para 
garantir o pagamento da Dívida In-
terna e Externa e manter à mingua 
a Saúde, Educação, Transporte, 
ampliar privatizações e demolir os 
serviços públicos, etc.

A justa reivindicação de revo-
gar a legislação eleitoral e a dita 
Justiça Eleitoral, nada tem a ver 
com a manobra de propor financia-
mento público total das campanhas 
eleitorais que garantiria, além de 
estatizar os partidos que não de-
penderiam mais de seus apoiado-
res de base, dinheiro público para 
financiar DEM, PSDB, PMDB, PP, 
PTB, etc. Essa proposta de finan-
ciamento público de campanha é 

um ataque à democracia em toda 
linha.

A manobra não deu certo apesar 
do barulho por cima. E o resultado 
foi o susto nas eleições de 2014 e 
o recurso à um “estelionato eleito-
ral”. 

A PERSPECTIVA DE “ABOLIÇÃO DA 
ORDEM EXISTENTE”

A lei do desenvolvimento desi-
gual e combinado implica que, em 
países com desenvolvimento re-
tardatário, a luta pelo poder exige 
um programa que combina a luta 
anticapitalista e anti-imperialista. 
A situação de dominação impe-
rialista do país e a incapacidade 
da burguesia nativa em edificar 
verdadeiras instituições da demo-
cracia burguesa, mas apenas suas 
cópias bastardas, as questões da 
democracia precisam sempre ser 
levadas até o fim, pelo proletaria-
do, até o seu esgotamento, até não 
restar mais uma gota de ilusão das 
massas na democracia burguesa. 
É a luta de massas que cria essas 
condições.

Hoje, não há como deixar de 
ver que o apodrecimento social 
do capitalismo no Brasil levou à 
uma situação em que as massas, 
ao mesmo tempo em que não vêm 
outra saída, outras instituições 
para substituir as velhas, cada dia 
acreditam menos “em tudo que aí 
está”. Assim, se combina uma situ-
ação em que a luta pelas liberdades 
democráticas se combina cada vez 
mais com a luta e defesa das rei-
vindicações, mas que em qualquer 
caso são tarefas que em última ins-
tância só podem ser resolvidas pela 
tomada do poder pelo proletariado 
e a construção de novas institui-
ções realmente populares e demo-
cráticas e que em sua forma mais 
elevada só pode tomar a forma da 
Comuna de Paris, da República 
dos Conselhos.

Aonde vai o Brasil
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Eis como o Programa da IV 
Internacional coloca a questão da 
luta pela democracia em países 
como Brasil, e com que método: 
“É impossível rejeitar pura e sim-
plesmente o programa democrá-
tico: é necessário que as próprias 
massas ultrapassem este programa 
na luta. A palavra-de-ordem de 
ASSEMBLÉIA NACIONAL (OU 
CONSTITUINTE) conserva todo 
seu valor em países como a China 
ou a Índia. É necessário ligar, in-
dissoluvelmente, esta palavra-de-
-ordem às tarefas de emancipação 
nacional e da reforma agrária. É 
necessário, antes de mais nada, 
armar os operários com esse pro-
grama democrático. Somente eles 
poderão sublevar e reunir os cam-
poneses. Baseados no programa 
democrático e revolucionário é 
necessário opor os operários à bur-
guesia ‘nacional”. Em certa etapa 
da mobilização das massas sob as 
palavras-de-ordem da democracia 
revolucionária, os conselhos po-
dem e devem aparecer. Seu papel 

histórico em determinado período, 
em particular suas relações com a 
Assembleia Constituinte, é defi-
nido pelo nível político do prole-
tariado, pela união entre eles e a 
classe camponesa e pelo caráter 
da política do partido proletário. 
Cedo ou tarde os conselhos devem 
derrubar a democracia burguesa. 
Somente eles são capazes de levar 
a revolução democrática até o fim 
e, assim, abrir a era da revolução 
socialista. O peso especifico das 
diversas reivindicações democrá-
ticas na luta do proletariado, suas 
mútuas relações e sua ordem de 
sucessão estão determinados pelas 
particularidades e pelas condições 
próprias a cada país atrasado, em 
particular pelo grau de seu atra-
so. Entretanto, a direção geral do 
desenvolvimento revolucionário 
pode ser determinada pela fórmula 
da REVOLUÇÃO PERMANEN-
TE, no sentido que Ihe foi defini-
tivamente dado pelas três revo-
luções na Rússia” (Leon Trotsky, 
Programa de Transição).

Obviamente não estamos falan-
do de erguer hoje como consigna 
de poder a palavra de ordem de 
Assembleia Constituinte. Isso se-
ria uma tremenda confusão com as 
manobras do aparato do PT com a 
tal Constituinte Exclusiva para a 
Reforma Política. Mas, acima de 
tudo a questão é que esta palavra de 
ordem seria inócua para mobilizar 
e agitar, organizar, trabalhadores e 
jovens que a veriam simplesmente 
como uma outra eleição, corrupta 
e dominada pelos atuais figurantes, 
que iriam se constituir em um ou-
tro Congresso com “poder de me-
xer em tudo”. Com sua atual expe-
riência e com a justa desconfiança 
e sábia observação da cena atual as 
massas saberiam prontamente que 
de tudo isso, neste momento, só 
poderia resultar uma situação mui-
to pior do que a atual. 

O objetivo da luta pela demo-

cracia para os marxistas só tem 
sentido se significa avançar na luta 
pela revolução social. 

Mas, o método é esse descrito 
no Programa de Transição. É pre-
ciso mobilizar as massas sobre a 
base de palavras de ordem tran-
sitórias, ou seja, que partem das 
necessidades reais das massas e 
as conduzem, no curso da luta, a 
se colocar a questão da tomada do 
poder pelas próprias massas.

É neste processo que as mas-
sas vão apreendendo que só elas 
podem resolver seus próprios pro-
blemas, que suas organizações têm 
que ser inteiramente independentes 
da burguesia, e que elas precisam 
elas mesmas controlar as suas or-
ganizações, elas mesmas tomarem 
as decisões que dizem respeito de 
seu próprio futuro. Este é o sentido 
da política e de Frente única e sua 
mais alta expressão, os Sovietes, 
os Conselhos, as Assembleias Po-
pulares, qualquer que seja o nome 
que tenham.

Hoje, mais do que nunca gran-
de parte do esforço dos marxistas 
deve ser explicar isso aos trabalha-
dores e à juventude, ajudar as mas-
sas a se colocar em movimento, a 
infundir confiança e firmeza neste 
movimento, convencer as massas 
de que só elas tomando as rédeas 
de sua vida e de seus movimentos 
poderão resolver tudo que as an-
gustiam. 

E isso exige unidade e demo-
cracia no movimento, exige formas 
de luta que permitam realizar esta 
unidade, combater a fragmentação 
das organizações, e onde através 
da livre e respeitosa, democrática 
discussão, as decisões de luta pos-
sam ser adotadas. Isso, mais ainda 
é necessário para varrer as atuais 
instituições podres (“Que se vaiam 
todos”) e erguer verdadeiras repre-
sentações das massas em luta con-
tra o capital e seu Comitê Central 
de negócios, o Estado burguês.
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Nesta perspectiva a luta por um 
governo dos trabalhadores, um go-
verno operário e camponês, como 
descrito por Lenin, é uma alavanca 
de transição para a ruptura com o 
capitalismo e com o imperialismo, 
uma perspectiva que se apoiando 
nas mobilizações das massas im-
pulsiona o movimento a frente. 
Mas, a fórmula de um governo re-
volucionário de transição deve ser 
completada por palavras de ordem 
que as massas possam assimilar e 
que apontem na direção da aboli-
ção da ordem existente e da cons-
tituição de suas próprias institui-
ções.

Essa palavra de ordem transi-
tória deve abrir a perspectiva de 
impugnar as instituições do Estado 
capitalista: o Congresso Nacional, 
o Senado, o Judiciário, o Executi-
vo, todos os poderes da burguesia. 
O movimento pelas reivindicações 
e as reivindicações em movimen-
to devem desembocar na luta pela 
“abolição da ordem existente”, 
conforme Marx e Engels afirma-
ram tão claramente no Manifesto 
Comunista. 

A perspectiva deve apontar 
para a impugnação da ordem exis-
tente opondo à atual desmoralizada 
“Nova República” uma nova “Re-
pública de plebeus”, uma Repúbli-
ca dos Trabalhadores apoiada nas 
amplas massas oprimidas e explo-
radas. Um República onde segun-
do as palavras de Lênin, “uma co-
zinheira pode ser eleita deputada”.

No presente momento os mar-
xistas devem explicar paciente-
mente para a vanguarda da clas-
se trabalhadora a necessidade de 
construir esta perspectiva de aboli-
ção da ordem existente e da consti-
tuição de um governo de transição, 
um governo dos trabalhadores que 
apoiado nas organizações popula-
res, unitárias e democráticas cons-
tituídas pelas massas em luta pos-
sa iniciar uma ruptura em direção 

ao socialismo. Explicar que só as 
massas tomando controle de seu 
próprio movimento poderão en-
frentar o poderio do capital nacio-
nal e internacional e o cortejo de 
partidos a seu serviço.

Cabe aos marxistas revolucio-
nário preparar as condições políti-
cas subjetivas para que a luta pelo 
poder, a partir da própria experi-
ência das massas e utilizando os 
métodos próprios de luta do prole-
tariado, consiga impor seu próprio 
poder contra o capital e suas ins-
tituições e partidos. Não há como 
prever que forma tomarão estas 
organizações ou instituições ver-
dadeiramente populares.

O movimento operário pode 
mesmo saltar etapas e por si só, es-
pontaneamente, encontrar formas 
originais de poder e de represen-
tação popular deixando no lixo da 
história as atuais formas da demo-
cracia burguesa. Tudo vai depen-
der da experiência das massas e do 
desenvolvimento concreto da luta 
de classes. Em 1917, Lenin, em de-
terminado momento pensou que o 
poder podia ser tomado pelo con-
gresso das Comissões de Fábrica 
que se reuniam.

Em qualquer situação, a orien-
tação marxista em perspectiva 
sempre é a luta pela derrocada do 
Estado burguês e a constituição de 
organizações do tipo da República 
dos Conselhos. Em determinado 
momento da luta será preciso dar 
uma expressão concreta à forma 
destas organizações, ajudando as 
massas a erigi-las, mas isto surgi-
rá das necessidades reais do mo-
vimento e das possibilidades de 
avançarmos fórmulas concretas de 
realização superior da Frente Úni-
ca das massas capazes de serem 
compreendidas e agarradas pela 
juventude e pelos trabalhadores.

Essa é a grande experiência da 
história do movimento operário 
internacional. Os Conselhos (so-

vietes) criados na Comuna de Paris 
de 1871, nas Revoluções russa de 
1905 e 1917, na Revolução Ale-
mã de 1918-19 e em quase todos 
grandes acontecimentos da luta de 
classes no século XX, mostraram a 
tendência histórica do movimento 
operário a se organizar em Assem-
bleias, Comitês, Conselhos com 
corpos de delegados eleitos e revo-
gáveis.

Essa também é a experiência 
da classe trabalhadora latino-ame-
ricana como mostraram as Assem-
bleias Populares na Bolívia, as 
Assembleias Populares e especial-
mente os “Cordões industriais” no 
Chile, Assembleias Populares no 
Peru, em Oaxaca no México, etc.

É com esta orientação que os 
marxistas enfrentam a situação 
atual, defendendo cada palmo con-
quistado e preparando a revolução 
socialista através da construção da 
organização revolucionária mar-
xista internacional, a Esquerda 
Marxista e a CMI.

É com esta perspectiva que a 
Esquerda Marxista reafirma:

A continuidade da campanha 
“Público e Gratuito para Todos”

Organizar o 2º Acampamento 
Revolucionário da juventude, em 
janeiro de 2015, na Flaskô, em SP.

Combate pela Frente Única em 
todos os terrenos contra as políti-
cas de austeridade, em defesa das 
conquistas e reivindicações da 
classe trabalhadora e da juventude.

Reafirma o objetivo de conquis-
tar 2 mil assinaturas de militantes 
e quadros no Manifesto por uma 
Frente da Esquerda Unida.

Decide realizar um Encontro 
Nacional de aderentes ao Mani-
festo em abril de 2016 com pelo 
menos 25% dos aderentes ao Ma-
nifesto.

30/05/2015
Comitê Central 
da Esquerda Marxista

Aonde vai o Brasil
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No momento em que escrevo 
estas linhas, 14 de julho, ainda não 
houve um desfecho para a tragédia 
grega. No entanto, é possível tirar 
as primeiras conclusões da expe-
riência do governo do Syriza. Se 
alguma coisa estes seis meses po-
dem demonstrar é que não é pos-
sível romper com as políticas de 
austeridade dentro da camisa de 
força de uma união monetária em 
um contexto de crise orgânica do 
capitalismo.

A intensa crise da União Euro-
peia, em que a Grécia não é mais 
que o elo mais frágil, demonstra 

o que os marxistas explicam há 
quase 20 anos: é impossível con-
quistar a unidade de economias 
capitalistas que se movem em dire-
ções distintas. Embora tenha sido 
possível conseguir um certo grau 
de integração durante o período de 
auge do capitalismo, a crise desen-
cadeada em 2008 trouxe todas as 
contradições à tona.

Na medida em que existe uma 
moeda única, os estados nacionais 
não podem recorrer a uma política 
de desvalorização para amenizar 
os efeitos da crise. A alternativa 
é uma brutal política de “desva-

lorização interna”, como a que se 
aplicou na Grécia nos últimos 5 
anos, com particular furor. Ou seja, 
como não é possível diminuir o va-
lor da moeda, cortam até o osso os 
salários e as condições de vida.

Vale a pena apresentar algumas 
cifras que nos dão uma ideia do im-
pacto da crise. O PIB caiu 25%, o 
desemprego se multiplicou de 7% 
para 26% da população, enquanto 
o desemprego juvenil alcança mais 
de 50%. O orçamento do estado so-
freu um corte de 20%, a renda mé-
dia da população caiu entre 20% 
e 30%, as aposentadorias foram 

Grécia: as primeiras lições do 
governo do Syriza
Jorge Martín

O povo grego rejeita a austeridade
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cortadas em 45%, a porcentagem 
da população em risco de pobreza 
e exclusão social é de 36%.

A aplicação de políticas de 
ajuste em uma economia em reces-
são só poderia agravar a crise eco-
nômica e aumentar a dívida. O mal 
chamado “resgate grego” não foi 
destinado aos gastos correntes do 
estado, mas sim, em cerca de 90%, 
diretamente aos bancos e especula-
dores no pagamento de juros e ser-
viço da dívida. Em vez de diminuir 
o peso da dívida, ela aumentou até 
chegar a mais de 170% do PIB.

O custo social e econômico da 
crise capitalista - que recaiu nas 
costas da classe trabalhadora - ge-
rou um processo de radicalização 
política de profunda repercussão. 
Isto se expressou no movimento 
espontâneo da praça Syntagma, 
nas mais de 40 jornadas de gre-
ves gerais contra as imposições da 
Troika (FMI, Banco Central Euro-
peu e Comissão Europeia) e final-
mente alcançou um canal político 
com o auge do Syriza.

A Coalização da Esquerda Ra-
dical [Syriza] passou de 4,6% de 
votos em 2009 para tornar-se o 
segundo partido mais votado com 
16,7% em maio de 2012 e 26% nas 

eleições de junho de 2012. Ao mes-
mo tempo, houve um colapso dos 
partidos tradicionais do sistema de 
democracia burguesa implantado 
depois da queda da ditadura dos 
coronéis. Particularmente o social-
-democrata PASOK, que pagou 
duramente por sua gestão dos Me-
morandos impostos pela Troika.

Foi este processo que preparou 
a vitória eleitoral do Syriza em 25 
de janeiro de 2015 com 36,3% dos 
votos, deixando o PASOK como 
7º e último partido ao conseguir 
representação com apenas 4% dos 
votos. A vitória do Syriza foi espe-
cialmente forte nas áreas operárias 
de Atenas, Pireu, Salônica etc.

Na medida em que se aproxi-
mava do poder, o grupo dirigente 
do Syriza – encabeçado por Tsi-
pras – moderava o discurso e o 
programa na tentativa de não as-
sustar os capitalistas. O “programa 
de Salônica”, com o qual o partido 
se apresentou nas eleições, já re-
presentava um sério retrocesso em 
comparação ao programa eleitoral 
de 2012 e aos documentos de fun-
dação do partido.

O programa de Salônica con-
tinha toda uma série de medidas 
progressistas para encarar a crise 
humanitária, incluindo reestabele-
cer a negociação coletiva e o nível 
do salário mínimo, frear as priva-
tizações, oferecer energia elétrica 
gratuita às famílias que não conse-
guiam pagá-la, proibir os despejos 
da primeira residência, etc.

No entanto, o programa se as-
sentava sobre uma falsa premissa 
de que estas medidas poderiam 
ser aplicadas chegando a um acor-
do com os credores. Tsipras e seu 
ministro de finanças, Varoufakis, 
estavam convencidos de que a 
Grécia deveria pagar a sua dívida, 
mas precisava de uma trégua du-
rante a qual poderiam ser aplicadas 
medidas keynesianas de estímulo 
econômico que gerariam uma re-

cuperação econômica. Sobre esta 
base se poderia levar a dívida a 
um nível sustentável. O argumento 
parecia lógico. Afinal de contas, as 
políticas de austeridade tinham fra-
cassado estrepitosamente.

Logo se veria que a Troika, 
e especialmente os capitalistas e 
banqueiros alemães, não estavam 
dispostos a permitir a aplicação de 
outra política que não fosse a de 
um ajuste brutal. A razão é dupla. 
Por um lado, há uma razão econô-
mica. A crise do capitalismo não 
deixa praticamente nenhuma mar-
gem para realizar concessões ou 
para aplicar políticas de estímulo. 
Devemos nos perguntar: quem vai 
pagar estas medidas? Certamente 
não é a Grécia, cuja dívida repre-
senta 170% do PIB. Os capitalistas 
alemães não estão dispostos a in-
vestir seu dinheiro em experimen-
tos keynesianos em outro país.

Há também uma razão políti-
ca. Permitir ao Syriza que aplique 
uma política que não seja a auste-
ridade, imediatamente debilitaria 
a posição de governos de países 
como Espanha, Portugal, Irlanda, 
que aplicaram planos de estabili-
dade rigorosos sobre as costas dos 
trabalhadores, e também de outros 
países como Itália, França etc. Para 
os capitalistas alemães era impera-
tivo infligir uma derrota humilhan-
te a Tsipras, para que servisse de 
exemplo aos demais.

No “morde e assopra” dos úl-
timos seis meses, vimos como o 
governo grego fazia cada vez mais 
concessões. A formação de uma 
coalizão de governo com o parti-
do populista de direita ANEL, a 
eleição de um direitista da Nova 
Democracia como presidente da 
República, o acordo de 20 de feve-
reiro, a paralisação das medidas do 
programa de Salônica etc.

A capitulação humilhante que 
foi assinada na madrugada de 13 
de julho, depois de uma prolon-

Tsipras
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gada reunião da cúpula dos países 
europeus, é apenas o resultado de 
uma política seguida por seis me-
ses. A principal debilidade do go-
verno Tsipras era justamente não 
enxergar nenhuma alternativa à 
permanência dentro do âmbito da 
zona do euro. Ou, sendo preciso, 
não enxergava nenhuma alternati-
va à permanência dentro do âmbito 
do capitalismo e, portanto, consi-
derava corretamente que a saída do 
euro para uma economia nacional 
capitalista seria um desastre eco-
nômico de proporções maiores. 
Esta foi a lógica que resultou no 
humilhante acordo.

Os métodos praticados pelo 
capitalismo alemão neste período 
(que não podem ser descritos se-
não como terrorismo econômico) 
destruíram vários mito. Em pri-
meiro lugar, o mito da democracia 
burguesa e da soberania nacional. 
A Alemanha não vacilou em chan-
tagear, ameaçar e estrangular eco-
nomicamente o governo democra-
ticamente eleito em Atenas. Não 
tiveram constrangimento em dizer 
que não confiavam em Tsipras e 
que o objetivo claro era derrubar 
seu governo. Assim funciona a 
“democracia” no capitalismo: a 
população pode votar nos seus re-
presentantes políticos, mas os que 
decidem são os grandes banqueiros 
e os capitalistas.

Também caiu por terra o mito 
da União Europeia como uma as-
sociação solidária de estados em 
pé de igualdade. A Alemanha nem 
sequer permite que a França parti-
cipe das decisões. O país capitalis-
ta mais poderoso é o que manda.

Esta experiência demonstrou, 
muito claramente, os limites do re-
formismo em uma época de crise 
orgânica do sistema. Não apenas 
Tsipras viu-se obrigado a adotar 
a política econômica imposta pela 
Alemanha, dando um giro de 180º, 
mas tampouco a Plataforma de Es-

querda, dirigida por Lafazanis, foi 
capaz de oferecer uma alternativa 
clara. Suas propostas se reduzem à 
saída do euro sobre a base de uma 
Grécia capitalista “soberana”. A 
saída do euro com base no capita-
lismo significaria uma desvaloriza-
ção brutal da moeda, hiperinflação 
e um colapso econômico ainda 
maior.

Então, é lícito perguntar: ha-
via alternativa? Sim, ela existe. A 
Tendência Comunista do Syriza 
apontou, desde o primeiro mo-
mento, que a única saída era uma 
ruptura socialista, que passasse por 
repudiar unilateralmente a dívida, 
nacionalizar os bancos e os gran-
des meios de produção e colocar 
a economia grega a serviço da 
maioria sobre a base de uma plani-
ficação democrática. Uma Grécia 
que rompesse com o capitalismo 
despertaria um grande entusiasmo 
entre as mais amplas camadas da 
classe trabalhadora de toda a Eu-
ropa.

Nos dirão que essa é uma po-
lítica utópica e que as massas não 
estão preparadas. Sobre isso, res-

pondemos de duas maneiras. Em 
primeiro lugar, o “realismo” da 
direção do Syriza os levou, em me-
nos de seis meses, de advogar por 
um “acordo honrado” dentro do 
âmbito do euro a assinar uma ca-
pitulação humilhante para aplicar 
as mesmas políticas de austeridade 
que antes eram contra.

Em segundo lugar, foi precisa-
mente nos momentos em que en-
frentou a TroiKa que o governo 
do Syriza conseguiu seu mais alto 
nível de apoio. Em fevereiro, uma 
semana depois da eleição, mais de 
80% da população dizia apoiar a 
estratégia do governo de desafiar 
os credores. No dia 5 de julho, no 
referendo, 61,3% da população re-
jeitou o ultimato da Troika, apesar 
da chantagem da classe dominante 
europeia e grega, da campanha de 
terror dos meios de comunicação 
e do estrangulamento econômico 
por parte do BCE (Banco Central 
Europeu).

A conclusão é muito clara: para 
combater as políticas de austerida-
de, há de se romper com o capita-
lismo.
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Em um seminário  em uma das 
universidades de elite (a ITAM), o 
secretário de economia do governo 
mexicano, Ildefonso Guajardo, as-
sinalou: “estávamos muito bem e 
em setembro nos despertaram com 
um elemento que no sistema de 
planejamento não estava cem por 
cento conceitualizado. Esse ele-
mento não é uma novidade, é uma 
lembrança de que este país teve um 
crescimento desigual, que não é a 
primeira vez que é apontado desde 
o ponto de vista dos analistas eco-
nômicos, da natureza de dois Mé-
xicos” (La Jornada 10/01/2015).

Estamos em um período de 
enorme instabilidade, e as tentati-
vas do estado para colocar ordem 
na economia mexicana só geraram 
instabilidade social. Como um 
carro em alta velocidade, cruzando 
uma meta após a outra, o governo 
de Peña Nieto conseguiu unificar 
diferentes partidos no “Pacto pelo 
México” e aprovar uma reforma 
atrás da outra. Mas a explosão da 
luta das massas em setembro de 
2014 paralisou este regime. Depois 
que esse movimento perdeu força, 
tentou aprovar uma medida contra 
um importante setor dos trabalha-
dores da saúde. Os trabalhadores 
estatais do DF foram ameaçados 
com uma reforma que pretendia 
acabar de vez com vários direitos, 
e também se tentou uma reforma 
para privatizar a água para a livre 
exploração das empresas privadas. 
O medo de que os protestos con-
tra esses ataques reanimassem as 

chamas da luta, os fez retroceder 
temporariamente.

Depois de Ayotzinapa, o que 
o Estado procura é gerar um cli-
ma de estabilidade para seguir 
em frente com os ataques. Algu-
mas das reformas já aprovadas, 
como a da energia e a educativa, 
não conseguiram ser aplicadas em 
seus aspectos fundamentais. Espe-
ravam que, ao esmagar o boicote 
às eleições intermediárias de 2015, 
dariam uma lição ao movimento 
de massas e poderiam reativar sua 
ofensiva novamente. Existe uma 
enorme pressão do grande capital 
para continuar com seu programa, 
além do cenário econômico não 
ser de melhoria e recuperação. O 

problema é que enfrentam o povo 
trabalhador, que continua resistin-
do.

As eleições são uma espécie de 
termômetro que nos permite ver 
o clima social. As eleições que se 
celebraram no dia 7 de junho de 
2015 são muito ilustrativas nesse 
sentido.

AS ELEIÇÕES 
INTERMEDIÁRIAS DE 2015 

“No México, a democracia 
avança”, disse Peña Nieto em sua 
mensagem transmitida em rede na-
cional em 7 de junho, no dia em 
que se realizaram as eleições inter-
mediárias. Os pais dos normalistas 

México: um regime sem 
consenso social
Carlos Ricardo Marquez

Foi o Estado
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de Ayotzinapa fizeram um chama-
do para boicotar estas eleições, 
que foi apoiado pela Coordenação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE). Em tom triun-
fal, o Instituto Nacional Eleitoral 
disse que 99,84% das urnas do 
país foram instaladas. O vencedor, 
nas urnas, foi o governante Parti-
do Revolucionário Institucional 
(PRI). Olhando a realidade por trás 
das aparências, o que presencia-
mos foram diversas expressões de 
descontentamento e um crescente 
desprestígio das instituições do es-
tado. Observamos um regime que 
não conta com o consenso social, 
mas que é capaz de governar pela 
ausência de uma tática unificada 
do movimento de massas.

Para a eleição de Deputados 
Federais, o PRI teve 29,18% dos 
votos emitidos (11.638.675), o 
PAN 21,01% (11.638.575), o PRD 
entrou em colapso com o apoio de 
10,8% (4.335.745), seguido pelo 
Movimento de Regeneração Na-
cional (Morena), liderado por Ló-
pez Obrador, que concorreu pela 
primeira vez e recebeu 8,93% dos 
votos (3.346.349). [1]

Houve 1.900.881 votos nulos 
(4,76%), que superaram a votação 
de quatro partidos e que equivale 
a mais da metade dos votos conse-
guidos por Morena. Muitos destes 
votos foram anulados consciente-
mente com mensagens contra os 
partidos políticos, contra o gover-

no de Peña Nieto ou exigindo jus-
tiça para Ayotzinapa.

Nas eleições, ocorreram novos 
fenômenos que a burguesia pode 
avaliar como uma possibilidade 
para usar no futuro. Uma série de 
cisões ou de candidatos não pro-
postos de partidos como o PRI ou 
o PAN se apresentaram às eleições 
de forma independente e também 
houve casos reais de candidatos 
independentes que geraram bas-
tante simpatia. O “panista” (mem-
bro do PAN) Jesús Chouthier se 
apresentou de forma independente 
e venceu para deputado federal, 
por sua vez o ex-jogador de fute-
bol Cuauhtémoc Blanco ganhou a 
prefeitura de Cuernavaca. Deve-se 
destacar o triunfo do jovem Pedro 
Kumamoto, um ativista universi-
tário que atraiu a simpatia de seus 
eleitores e que teve uma campanha 
austera, vencendo os partidos sem 
contar com um grande aparato.

Em Nuevo León, o ex-priista 
(ex-membro do PRI), Jaime Rodrí-
guez Calderón, conhecido como El 
Bronco, teve um êxito histórico ao 
derrotar o PRI e o PAN por uma 
ampla margem de pontos. Este 
candidato foi apoiado por fortes 
setores da burguesia regiomonta-
na (de Monterrey), mas também 
despertou grande expectativa da 
população, o que reflete uma bus-
ca das massas por uma solução 
de seus problemas que não foram 
solucionados com o PRI e o PAN. 
Pouco depois das eleições, vimos 
marchas numerosas de professores 
em Nuevo León, um estado onde 
não é comum ver grandes manifes-
tações, o que confirma que existe 
um descontentamento e uma busca 
por solucionar os problemas eco-
nômicos e de violência.

O boicote chamado pelos pais 
dos normalistas e impulsionado 
principalmente pelo magistério 

México: um regime sem consenso social

Professores em luta

[1] Em relação aos partidos pequenos, o resultado foi o seguinte: o Partido Verde Ecologista do México, que é o 
principal aliado do PRI, usou de todo tipo de anomalias, como usar recursos indiscriminadamente provenientes do 
gasto social, usar eleitoralmente os programas sociais, transmitir 300 mil anúncios em meios de comunicação entre 
setembro de 2014 e fevereiro de 2015 e usar o aparato governamental do estado de Chiapas. Como consequência, 
obteve 2.785.152 dos votos, equivalentes a 6,91% do total. O Movimiento Ciudadano conseguiu 6,09% dos votos 
(2.431.923); o Partido Nueva Alianza, criado por Elba Esther Gordillo, antiga dirigente do sindicato dos professores, 
com a qual as bases se enfrentaram e que foi aliada do regime, apoiando-se em um aparato burocrático do sindica-
to, conseguiu 3,72% dos votos. Encuentro Social é um partido satélite do PRI que foi criado para angariar alguns 
votos dos opositores, conseguiu um interessante resultado de 3,32% (1.325.349), mantendo seus registro. Isso foi 
o fruto de fazer uma campanha contra partidos e políticos; o esquerdista PT obteve 2,84%, refletindo que a oposi-
ção eleitoral foi manifestada principalmente pelo Morena; também o Partido Humanista não alcançou seu registro 
ao obter 2,14%; os candidatos independentes tiveram 0,56% (http://computos2015.ine.mx/Nacional/VotosPorPartido/)
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democrático (com exceção do mu-
nicípio de Tixtla) não conseguiu 
anular as eleições, mas em alguns 
povoados de Oaxaca e Guerrero 
houve verdadeiras revoltas lo-
cais, como no caso de Huajuapan 
(Oaxaca) ou Tlapa de Comomfort 
(Guerreiro). Neste último, o go-
verno de Peña Nieto promoveu 
uma brutal repressão. Dezenas de 
policiais federais entraram nas ca-
sas de dirigentes do Movimento 
Popular de Guerreiro para prendê-
-los. Um jovem professor chama-
do Antonio Viviar Díaz foi assas-
sinado pela polícia. Seu enterro se 
converteu em uma nova manifes-
tação de massas.

No Estado de Oaxaca, o magis-
tério ocupou as juntas distritais do 
INE antes das eleições. Em alguns 
lugares, como na zona de mixteca, 
as massas fizeram as forças re-
pressivas retrocederem. No Istmo 
de Tehuantepec, houve uma rebe-
lião antieleitoral com urnas não 
instaladas e queimadas durante o 
dia das eleições – e isto se repetiu 
em outras localidades de Oaxaca. 
Além de urnas canceladas e quei-
madas, o abstencionismo em Oa-
xaca foi de 59%, enquanto que em 
2012 foi de apenas 41%.

Existem elementos locais de 
duplo poder. Existem municípios 
que rejeitaram as eleições burgue-
sas e escolheram eles mesmos seus 
governantes por métodos comuni-
tários, como as assembleias. Um 
exemplo disso foi Cherán e Ostu-
la, Michoacán ou na Montaña de 
Guerrero. Em Ostula, a população 
armada recuperou as terras que o 
estado havia vendido aos capitalis-
tas e, além disso, se armaram para 
combater o crime organizado.

Em vez de estabilidade, estas 
eleições mostram o quanto as coi-
sas mudaram no país. O PRI era 
um partido que sempre ganhava 
desde a presidência do país até o 
município mais desconhecido. Se 

levarmos em conta que a participa-
ção das eleições foi de 47,72%, o 
PRI governará com menos de 14% 
do apoio do eleitorado.

O nível de participação não va-
ria muito em relação às eleições 
intermediárias passadas. Sabemos 
que o PRI se sustenta em um apa-
rato corporativo e de compra de 
votos. Além destes métodos tradi-
cionais, o INE recebeu um histó-
rico orçamento de 18,572 milhões 
de pesos (mdp), 16% a mais do 
que no processo eleitoral federal 
de 2011-2012, no qual o Peña Nie-
to foi imposto como presidente.

Estas foram as eleições mais 
caras da história. Somado a isso, 
o estado teve que recorrer a uma 
enorme mobilização de policiais 
locais e federais, militares e a ma-
rinha para garantir a realização dos 
comícios. Antes, bastava a dema-
gogia para que o regime pudesse 
governar, agora precisa destas me-
didas, que são um reflexo do seu 
desprestígio.

O COLAPSO DO PRD 

É um paradoxo que a nível in-
ternacional, quando o capitalismo 
mostra claramente que é um siste-
ma inviável, os partidos de mas-
sas dos trabalhadores que foram 
formados para lutar contra o sis-
tema se transformem em mais de 
uma ocasião em protetores do pró-
prio sistema. Partidos proletários, 
partidos de esquerda celebraram 
alianças com a burguesia, torna-
ram-se governo e aplicaram o pro-
grama dos capitalistas. Décadas de 
giro à direita geraram um divórcio 
entre os aparatos destes partidos 
e a classe trabalhadora, que, em 
alguns casos, deixou de ver estes 
partidos como uma alternativa.

Isso não significa que, em todos 
os casos, estes partidos esgotaram 
seu papel histórico, mas a verda-
de é que presenciamos um colapso 

de organizações como o PSOE no 
Estado Espanhol ou o PASOK na 
Grécia, e o surgimento de partidos 
como o Syriza e o Podemos, que 
ainda terão que passar pelo crivo 
da história para se consolidarem 
como alternativas aos trabalhado-
res.

O Partido da Revolução Demo-
crática (PRD) surgiu entre 1988 e 
1989, quando as massas lutavam 
para se livrar do PRI. A candida-
tura de Cuauhtémoc Cárdenas reu-
niu enormes setores das massas, 
sendo que muito deles viram esta 
candidatura como a continuação 
do projeto da revolução mexicana. 
O apoio foi especialmente sólido 
em La Laguna, Coahuila y a Tierra 
Caliente michoacana, onde o pai 
do candidato, Lázaro Cárdenas, 
distribuiu terras aos camponeses.
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Organizações como a Coaliza-
ción Obrera Campesina Estudian-
til del Istmo (COCEI) de Tehuan-
tepec em Oaxaca, que foi formada 
com uma luta insurrecional, se 
somaram à formação do PRD. Em 
Guerrero, velhos companheiros de 
armas de Lucio Cabañas e comu-
nidades de camponeses participa-
ram ativamente neste processo. O 
PRD, em seus primeiros anos, foi 
duramente reprimido e cerca de 
500 militantes foram assassina-
dos – muitos eram dirigentes co-
munitários do Estado de Guerrero. 
Hoje, é tão grande seu declínio que 
até seu próprio fundador, o líder 
histórico Cuauhtémoc Cárdenas, 
abandonou o partido. As eleições 
de 2015 refletiram seu colapso, 
que se aprofundará nos próximos 
anos. Em um arquivo de áudio va-
zado, o presidente do PRD, Car-
los Navarrete, reconhece que em 
2018, no DF ganhará ou o PRI ou 
o Morena.

O PRD foi controlado pela sua 
ala direita. O mais recuperável des-
te partido aderiu ao obradorismo 
[referência à Lopez Obrador] com 
a formação do Morena, de forma 
que o pêndulo girou cada vez mais 
à direita no seu interior. Este par-
tido entrou no “Pacto pelo Méxi-
co” de Peña Nieto e foi promotor 
das piores contrarreformas. O tiro 
de misericórdia foi dado pelo caso 
Ayotzinapa, quando o partido tra-
tou de manter o governador a todo 
custo em seu cargo em Guerrero, 
onde o presidente municipal de 
Iguala, José Luis Abarca, junto a 
sua esposa, está ligado aos gru-
pos locais de narcotraficantes. 
Nas eleições de 2015, o PRD usou 
os mesmos métodos do PRI para 
comprar votos, sobretudo no DF. 
Isso amenizou, mas não impediu 
seu grande declínio.

O PRD passou de 14 para 6 
delegações governadas na Cidade 
do México, enquanto Morena, que 

concorreu a sua primeira eleição, 
conseguiu 5 delegações. O PRI 
passou de 1 para 3 delegações e o 
PAN de 1 para 2.

MOVIMENTO DE REGENERAÇÃO 
NACIONAL 

O Morena foi formado com 
a participação ativa e voluntária 
de milhares de ativistas por todo 
o país. Em seu congresso de fun-
dação, foi decidido que seria um 
“partido-movimento” e que lutaria 
não só eleitoralmente, senão tam-
bém nas ruas. Também foi aprova-
do que cada representante popular 
de Morena doaria uma parte do seu 
salário ao movimento – uma medi-
da pouco popular para os carreiris-
tas e arrivistas. Em uma comissão 
do congresso, foi debatido se Mo-
rena deveria se declarar socialista, 
e ainda que finalmente isto não 
tenha sido votado, o sentimento 
majoritário dos que participaram 
no debate era favorável a caracte-
rizar o partido desta maneira. En-
tre os convidados ao congresso, de 
forma paradoxal estavam tanto o 
embaixador de Cuba como o dos 
Estados Unidos. Os delegados cla-
ramente mostraram sua posição 
ao gritar de forma contundente: 
“Cuba sim, yanquis não!”. Tudo 
isto deixa evidente o sentimento 
e o desejo daqueles que, de forma 
honesta, lutam no Morena para 
construir uma ferramenta firme 
que ajude a transformar profunda-
mente a sociedade.

Quando o movimento, nasci-
do com a tentativa de revolta de 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) e a luta contra a fraude 
eleitoral, decide se converter em 
um partido, o clima de lutas já havia 
perdido força. O Morena não con-
ta com um apoio social tão amplo 
como o que teve o PRD nos seus 
primórdios. Este partido, o More-
na, tem que mostrar às massas sua 

viabilidade como instrumento real 
de transformação social. Nas lutas 
do povo mexicano, como a que se 
opôs à reforma educativa em 2013, 
não apoiou o magistério com de-
terminação. Na defesa do petróleo, 
parecia que queria frear as ações. 
Convocavam-se assembleias em 
que pessoas de todos os cantos do 
país chegavam para escutar que a 
próxima ação seria uma nova as-
sembleia. Em um comício mas-
sivo, as massas interromperam o 
discurso de AMLO com o grito 
“Greve nacional!”. Na luta pelos 
normalistas de Ayotzinapa, que 
foi a mais importante batalha nes-
tes seis anos, o Morena sumiu de 
cena. Como o Morena poderia, en-
tão, ser visto como alternativa para 
lutar contra Peña Nieto?

O Morena teve importantes 
avanços no DF e em algumas ou-
tras localidades. Como já explica-
mos, governará 5 delegações no 
DF, incluindo Cuauhtémoc, que 
está no coração da cidade, além de 
ser o partido com maior número de 
cadeiras na assembleia legislativa. 
Veracruz foi o terceiro estado onde 
o Morena ganhou mais votos (de-
pois de DF e Estado do México), 
aí conseguindo importantes distri-
tos eleitorais federais: o X (Xalapa 
Urbano) e o XI (Coatzacoalcos). 
O Morena ganhou o município de 
Texococo no Estado do México, o 
Calkiní em Campeche e Vallado-
lid em Yucatán. Em Michoacán, 
o Morena postulou o ex-líder da 
autodefesa armada, Enrique Her-
nández Saucedo, para prefeito do 
município de Yarecuaro. Porém, 
durante um comício, ele foi assas-
sinado por um comando armado e, 
apesar disso, as pessoas votaram 
nele e o município será governado 
pelo Morena.

Estas conquistas foram o resul-
tado de um trabalho militante de 
base. O Morena é o partido de opo-
sição que obteve, em sua primei-
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ra eleição, os melhores resultados 
na história; possui um contexto 
mais favorável do que o PRD em 
sua origem. Longe de comemorar 
precipitadamente, os resultados do 
Morena refletem a oportunidade 
que tiveram em captar um setor 
de votos de pessoas que desejam 
uma mudança no país, mas que ou-
tros grandes setores manifestaram 
seu descontentamento por outros 
meios. Existe apoio, ceticismo, 
incerteza e até rechaço aberto em 
direção ao Morena.

É PRECISO UM PROGRAMA 
DE CLASSE E SOCIALISTA 

O Morena deverá usar suas po-
sições, começando pelas do DF, e 
a de seus parlamentares, para le-
vantar uma batalha desde a opo-
sição que lhe outorgue projeção 
nacional. No DF, estão propondo 
um programa de governo austero 
que economize 10 milhões de pe-
sos; combate à corrupção; impedir 
a desordem urbana; ampliar e uni-
versalizar os programas sociais; 
não aumentar impostos; lutar para 
que não exista ninguém fora da 

educação média e superior, elimi-
nar o “hoy no circula sabatino”[2]; 
defender a água contra a privatiza-
ção; não à reeleição dos funcioná-
rios e pela revocação do mandato.

Este programa seria um pas-
so importante caso fosse aplica-
do, mas somos conscientes que é 
preciso muito mais que isso para 
resolver os problemas sociais, 
econômicos e de violência. Como 
salientou um informe de Oxfam: 
“No México, um dos países mais 
desiguais do mundo e entre os que 
menos cobram impostos dos milio-
nários, o 1% dos mais ricos – cerca 
de 120 mil pessoas – detêm 43% 
do toda a riqueza da 14ª da econo-
mia mundial e seus 53,3 milhões 
de pobres” (proceso.com.mx).

A existência de um governo 
sem corrupção e austero, ou inclu-
sive o fato de garantir a educação 
para todos os jovens, não elimina 
o problema de desigualdade so-
cial, a pobreza, a insegurança ou 
a violência. Além de educação, o 
emprego digno deve ser garantido 
a todo aquele que precise.

Para solucionar os problemas 
fundamentais deve existir, primei-

ramente, uma distribuição equitati-
va da riqueza, o que implica atacar 
a raiz dos males, que é a proprie-
dade privada dos meios de pro-
dução. Os capitalistas mexicanos 
enriqueceram porque receberam, a 
preço de banana, as empresas esta-
tais, porque não pagam impostos, 
porque têm todas as benesses (le-
gais ou não) para explorar a clas-
se trabalhadora. Eles saquearam 
o México, roubaram as empresas 
estatais da população e, sobretudo, 
enriqueceram a custas do trabalho 
que realizamos sem nos remune-
rar. Um governo de trabalhadores 
e para os trabalhadores deveria 
promover a estatização das prin-
cipais empresas, bancos e grandes 
extensões de terra, para colocá-los 
em funcionamento coletivo e sob 
controle democrático pelos traba-
lhadores, colocando a riqueza a 
serviço do conjunto da sociedade e 
não de um minúsculo punhado de 
parasitas.

Se o Morena pretende ser a fer-
ramenta de transformação do país, 
não deve vacilar em lutar contra o 
sistema, observando a eleição não 
como o centro da luta, senão como 
uma ferramenta a mais de batalha 
sob certas condições. Tem, tam-
bém, que propor um programa que 
solucione os problemas fundamen-
tais dos trabalhadores do campo e 
da cidade.

Se o Morena deseja ganhar as 
eleições de 2018 – apesar que até 
lá muitas coisas podem acontecer 
na luta de classes – não lhe basta-
rá a votação do seu núcleo duro. 
Deverá convencer grande parte 
dos que se abstiveram, anularam o 
voto ou inclusive votaram em ou-
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Boicote eleitoral em Oaxaca

[2] Na Cidade do México, desde há anos, os carros não podem circular um dia por semana para controlar os 
níveis de contaminação. Miguel Ángel Mancera ampliou esta medida para sábado, onde, a menos que você pague 
um imposto de carro antigo ou tenha um carro moderno, não pode circular. O que sugere Morena será bastante 
popular entre os trabalhadores e os setores da pequena burguesia, que são afetados por “Hoy no circula sabatino”. 
Os verdadeiros beneficiados por essa medida são as indústrias automobilísticas.
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tros partidos. Deve ganhar o apoio 
de uma juventude que se mostra 
cética com todos os partidos e que 
não vê o Morena como o partido 
de luta que precisamos.

Não é porque um sapato nos 
incomoda que chegaremos à con-
clusão que deveremos andar des-
calços. Não é porque os partidos 
do México sejam corruptos ou que 
seus dirigentes não sejam os mais 
adequados, que significa que não 
é necessário um partido dos traba-
lhadores, completamente oposto 
ao PRI ou PAN. O partido que pre-
cisamos deve transcender persona-
lidades, por mais importantes que 
sejam; deve estar vinculado à luta 
de classes; ter, em seu interior, or-
ganizações sociais, trabalhadoras 
e juvenis de combate. As eleições 
apenas devem ser uma ferramenta 
a mais de luta, sem promover ne-
nhuma expectativa nas instituições 
do estado.

Cada candidato e dirigente 
deve ser eleito e controlado demo-
craticamente pela base; não deverá 
ter nenhum privilégio nem salário 
maior ao de um trabalhador qua-
lificado. Deve-se ter um programa 
que procure solucionar os proble-
mas imediatos e gerais dos explo-
rados, que, desde o nosso ponto de 
vista, deve aspirar a um socialismo 
baseado na democracia operária.

OS SINDICATOS 

Não se pode culpar os traba-
lhadores e a população do México 
de serem apáticos e de não terem 
lutado. O movimento de massas 
dos trabalhadores e da juventude 
revolucionária mostrou, repetidas 
vezes nos últimos anos, sua dis-
posição para mudar a sociedade. 
Às vezes, são suficientes enormes 
mobilizações de massa para der-
rubar um regime, mas em outras 
ocasiões é necessário mais do que 
isso.

O Estado mexicano foi capaz 
de continuar existindo mesmo 
diante de grandes tempestades que 
ameaçaram destruí-lo. Por que não 
fomos capazes, minimamente, de 
levar à presidência um governo de 
esquerda, por mais moderado que 
seja, ou derrubar algum dos pre-
sidentes? Isso se deve à falta de 
organização e ao freio promovido 
por dirigentes sindicais e políti-
cos em diversos momentos, e em 
consequência que o proletariado 
industrial, apesar de estar presen-
te nas lutas, não colocou seu selo 
decisivo.

Apenas 13,5% (4 milhões e 532 
mil) dos trabalhadores assalariados 
contam com um sindicato, em con-
traste com 17% que eram sindica-
lizados em 2007. Nos seis anos 
neoliberais ocorreu uma grande 
ofensiva contra o movimento sin-
dical. No último período, esta que-
da na sindicalização é resultado 
dos ataques diretos aos sindicatos, 
do desaparecimento das fontes de 
emprego e da aplicação da reforma 
trabalhista, que quase impossibili-
ta a sindicalização de novos traba-
lhadores ao facilitar os contratos 
temporários e a terceirização do 
emprego.

No México existem grandes 
sindicatos, conhecidos popular-
mente como “charros” [o mesmo 
que corrupto, acomodado, NT], 
com dirigentes burocráticos, pró-
-patronais, ligados ao PRI e ao es-

tado. Mas muitos desses sindicatos 
foram desaparecendo ou desertan-
do, de tal forma que o Congresso 
do Trabalho perdeu a hegemonia 
que antes possuía.

Em 1997, o Congresso do Tra-
balho contava com quase 2 milhões 
de filiados. Agora não ultrapassa 
um milhão. Na UNT, que foi for-
mada em oposição ao sindicalismo 
oficial, temos dirigentes vitalícios 
como Hernández Juárez, dos te-
lefonistas, ou Agustín Rodríguez. 
O problema não é que estejam há 
décadas à frente destas federações, 
mas sim a política que defendem. 
Quando os momentos decisivos 
chegam, no máximo saem às ruas 
como meio de pressão para conci-
liar e conduzem a luta por canais 
meramente legais e seguros. Em 
alguns desses sindicatos, há oposi-
ções organizadas que pressionam 
para que a luta vá adiante.

Nos últimos anos, muitos sindi-
catos foram atacados e estiveram 
bastante ativos na luta, como o 
Sindicato Mexicano de Eletricis-
tas, os Mineiros Metalúrgicos ou o 
Magistério Democrático (incluin-
do os sindicatos universitários). A 
necessidade de ser ter sindicatos 
combativos e unificados em ação 
levou à formação da Nova Centra 
Sindical dos Trabalhadores.

Hoje, a Nova Centra Sindical 
dos Trabalhadores é claramente 
minoritária, mas no futuro poderá 
ter um papel importante se conse-
guir organizar os novos setores do 
movimento trabalhador e unificar 
mais sindicatos e correntes demo-
cráticas.

O que impediu que o movi-
mento trabalhador desse o tiro de 
misericórdia a esse regime corrup-
to e desprestigiado foi a falta de 
organização sindical e o freio das 
direções e estruturas burocráticas.

A história dos últimos anos é 
um exemplo da força da classe tra-
balhadora, que tem rompido obs-
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táculos e estruturas burocráticas. 
Em 2006, houve uma greve inde-
finida de 240 mil mineiros e traba-
lhadores metalúrgicos. Em Lázaro 
Cárdenas Michoacán, a greve foi 
defendida por trabalhadores dian-
te dos violentos ataques do estado. 
Dois trabalhadores foram assassi-
nados, mas a greve se manteve em 
pé. O Mineiro Metalúrgico é um 
dos sindicatos “charros” por exce-
lência, mas isso não impediu o de-
senvolvimento de uma luta heroi-
ca, da qual seus filiados obtiveram 
experiência.

Os eletricistas do SME sempre 
estiveram presentes. Em 2009, o 
estado quis dar uma lição ao movi-
mento trabalhador como um todo, 
e, com policiais federais e milita-
res, ocupou as instalações de Luz 
y Fuerza del Centro para imedia-
tamente declará-la como extinta e 
despedir seus 44 mil trabalhado-
res. Seis anos depois, 22 mil traba-
lhadores continuam resistindo.

Os professores são o setor que 
esteve na vanguarda da luta de 
classes no México, pelo menos 
desde 2006. Aqui temos um sin-
dicato “charro”, no qual as bases 
conseguiram democratizar seções 
inteiras (Oaxaca, Michoacán e 
Guerrero) com presença em mui-
tas outras partes do país. A CNTE 
não se separou do sindicato nacio-
nal, o que lhe permite impactar 
em outras seções controladas por 
“charros” quando o movimento 
avança.

A luta não se limitou ao âmbito 
gremial e na luta econômica. Pode-
ríamos colocar muitos exemplos, 
mas sinalizaremos alguns muito 
representativos: em 2066 a CNTE 
liderou um movimento popular em 
Oaxaca que disputou o poder do 
estado; em 2007 a CNTE (junto 
ao SITUAM) foi uma figura im-
portante na defesa da lei do ISSS-
TE, onde se realizaram greves de 
até 2 milhões de trabalhadores e 

estudantes; em 2013 os professo-
res foram a base para consolidar o 
Movimento Popular de Guerrero, 
que incluía a unidade com outros 
sindicatos, o movimento estudantil 
e o policiamento comunitário; re-
alizaram muitos atos armados e a 
ocupação do parlamento local; em 
2015 a CNTE lidera o boicote elei-
toral nas zonas sudeste, que incluiu 
alguns movimentos insurrecionais 
locais em Guerrero e Oaxaca.

Trotsky dizia que a única polí-
tica consequente para os sindica-
tos na época imperialista era uma 
política revolucionária, e a luta 
sindical no México nos deu alguns 
exemplos da necessidade de uma 
luta revolucionária aberta, que 
promova uma transformação pro-
funda na sociedade.

O SOMBRIO PANORAMA ECONÔMICO 

“Agora, os bons tempos termi-
naram. A economia da América 
Latina está alcançando seu limi-
te; teve um crescimento de ape-
nas 1,3% no ano passado (2014). 
A cifra deste ano será de somente 
0,9%, estima o FMI, o que mar-
caria o quinto ano consecutivo 
de desaceleração. Isso surpreen-
deu a maioria dos analistas, pois a 
América Latina diminuiu mais que 
qualquer outra região emergente. 
Muitos, agora, estimam que se en-
frenta a uma “nova normalidade” 

de crescimento de apenas 3,2% ao 
ano. Isso colocaria em perigo os 
recentes avanços sociais, a dimi-
nuição da pobreza já foi detida”, 
disse a Revista The Economist. 

A economia mexicana está es-
tagnada há anos, com crescimen-
tos raquíticos. Em 2014, o Produto 
Interno Bruto (PIB) cresceu 2,1% 
(1,4% em 2013). O Investimento 
Estrangeiro Direto em 2014 foi de 
22,5 bilhões de dólares, sendo o 
13º país mais atrativo para os in-
vestimentos. No entanto, essa cifra 
foi 35,9% menor do que a de 2013. 
A OCDE prevê para o México um 
crescimento de 2,9% para este ano. 
O Estado mexicano quer aplicar a 
reforma energética para incentivar 
os investimentos em detrimento 
do nível de vida dos trabalhadores 
petroleiros e eletricistas. Um cres-
cimento econômico só é possível à 
custa da exploração dos trabalha-
dores. O capitalismo não pode nos 
oferecer uma vida próspera.

O Estado mexicano tem vis-
to a redução da sua renda devido 
à queda dos preços do petróleo e 
das exportações desse setor. De 
janeiro a maio os rendimentos pe-
trolíferos caíram em 40,06%. Luis 
Videgaray, Secretário da Fazenda 
e Crédito Público, anunciou um 
corte de 124,3 bilhões de pesos no 
gasto público, dos quais 72 bilhões 
serão destinados para as empresas 
petrolífera e elétrica nacionais. O 
setor educativo terá cortes de 7,8 
bilhões (elinformador.com.mx). 
Para 2016, anunciam-se mais cor-
tes. O Estado pretende reduzir o 
gasto social e isso significa pisote-
ar a saúde, a educação e os direitos 
dos servidores públicos. Veremos 
se os trabalhadores permitirão. 
Devemos estar preparados para 
ataques aos serviços públicos. 

Em termos gerais a burguesia 
defende uma maior produtividade 
para retomar o investimento. Ou 
seja, deseja que os trabalhadores 
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trabalhem mais e ganhem menos. 
A classe operária está sendo muito 
oprimida e isso terá efeito nas lu-
tas futuras. Os jornaleiros de San 
Quintín, em Baja California, já de-
ram um sinal de alarme. Enquanto 
nos Estados Unidos os trabalhado-
res agrícolas chegam a ganhar 15 
dólares por hora, no México paga-
-se oito dólares por dia e em pio-
res condições de trabalho. Os tra-
balhadores organizaram grandes 
greves e mobilizações exigindo o 
incremento de 12 dólares por dia 
nos salários. Essa reivindicação 
não foi atendida pelos patrões que, 
cabe ressaltar, vendem essas mer-
cadorias aos Estados Unidos com 
preços mais altos do que no merca-
do mexicano. A burguesia não está 
disposta a ceder, e apenas uma luta 
de massas os fará voltar atrás. 

UM PAÍS SANGRANDO 

A ferida de Ayotzinapa conti-
nua aberta. Quanto mais passa o 
tempo, mais provas da implicação 
do estado aparecem. Diversos tes-
temunhos citam a presença da Po-
lícia Federal e de elementos do 27º 
Batalhão de Infantaria do Exército 
na trágica noite de 26 de setembro. 
A versão oficial assinala que os es-
tudantes foram enviados à base da 
polícia municipal da Rua Juan Ál-
varez e que, depois, esses policiais 
entregaram os estudantes ao grupo 
de narcotraficantes Guerreros Uni-
dos. Essa peça-chave de sua ver-
são veio abaixo. Ulises Bernabé 
García, juiz da polícia municipal 
dessa unidade, declarou que essa 
noite foi o “Comandante Crespo”, 
do 27º Batalhão de Infantaria, que 
inspecionou as instalações da Polí-
cia Municipal, e que os estudantes 
nunca estiveram ali. O estado trata 
de encobrir sua participação, mas a 
verdade sai à luz. 

Mas não é só Ayotzinapa, o país 
inteiro continua sangrando e o go-

verno de Peña Nieto, além de não 
solucionar os problemas das mas-
sas, planeja atacá-las ainda mais. 
O Estado não tem suficiente legiti-
midade diante das massas, mas os 
trabalhadores carecem de unidade, 
organização e, sobretudo, de uma 
direção revolucionária. Esta, por 
sua vez, não pode surgir do nada. 
Surgirá da experiência da luta de 
classes e do trabalho consciente de 
construção dentro de cada sindica-
to, centro de trabalho e organiza-
ções como o Morena.

O estado precisa se fortalecer 
e sofisticar. Não se pode descartar 
que pretendam dar um golpe simi-
lar ao do SME, em 2008, para dar 
uma nova lição ao movimento dos 
trabalhadores. Porém, é necessário 
cuidado, pois um golpe em falso 
pode converter-se no chicote que 
anima a revolução. 

O Estado tratará de golpear um 
setor de maneira isolada e depois 
outro, tratando de fomentar a di-
visão. Devemos buscar a unidade 
e estar preparados para lutas se-
toriais que podem ser muito mi-
litantes. No entanto, para triunfar 
precisamos de unidade e de uma 
direção revolucionária frente à luta 
de classes. Isso significa primeira-
mente combater pela democratiza-
ção de nossas organizações. 

As causas de fundo que pro-
vocaram o estouro de 2014 não se 
resolveram, o sistema e o Estado 
estão desprestigiados. Os traba-

lhadores e os jovens adquirem ex-
periência e tiram suas conclusões. 
Cedo ou tarde veremos novas re-
voltas generalizadas. Não pode-
mos esperar passivamente, temos 
que nos preparar para a história. 
Uma nova geração saiu à luta e 
corresponde a nós como jovens, 
aproveitando o melhor da experi-
ência e dos elementos do passado, 
aprender a história da luta de clas-
ses no México e no mundo, e tirar 
as lições. 

Precisamos de quadros revolu-
cionários, arraigados no movimen-
to e nas organizações de massas da 
classe operária e da juventude. O 
México é apenas uma expressão 
decadente de um sistema deca-
dente. Se queremos que as coisas 
mudem, precisamos ir à raiz. Não 
há saída sob este sistema. Acabar 
com o capitalismo é uma questão 
de vida ou morte.

Marx dizia que não bastava 
compreender o mundo, era neces-
sário transformá-lo. Porém, para 
transformá-lo é preciso compre-
endê-lo. A luta ativa deve estar 
acompanhada do estudo rigoroso 
da teoria revolucionária. Nessas 
épocas de confusão, falta clare-
za revolucionária e o pensamento 
marxista é a experiência concen-
trada de 170 anos de luta de clas-
ses a nível mundial. Precisamos 
mudar a história com a prática re-
volucionária sustentada na sólida 
teoria marxista. 

Manifestação em San Quintin
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É como se o espetáculo de um 
futebol corrupto até a medula já 
não sirva para distrair e entorpe-
cer as consciências, mas sim para 
concentrar os protestos, como 
ocorreu no Brasil antes, durante 
e depois da Copa do Mundo, e no 
Chile com a Copa América. Em 
uma manifestação organizada ho-
ras antes deste evento esportivo, os 
estudantes chilenos atiraram bolas 
na polícia. Um protesto criativo 
que de alguma forma expressa o 
desafio cada vez mais consciente 
do movimento de massas chileno, 
lançado contra um sistema podre, 
as suas instituições e sua classe do-
minante.

O movimento estudantil chi-
leno repercutiu no mundo inteiro, 
servindo de exemplo e ocupando 
a cena quase continuamente há 
mais de cinco anos. Na socieda-
de chilena teve o efeito de fortes 
correntes de água que geram rede-
moinhos na superfície. Sua força 
está no lugar que ocupa na história 
recente do Chile e na capacidade 
de articular as suas reivindicacões 
com outras demandas sociais e tra-
balhistas. Suas palavras de ordem 
– tais como “vai cair a educação 
de Pinochet” ou “que o Chile de-
cida” – vão além do plano setorial 
para questionar diretamente uma 

transição controlada a partir de 
cima, que colocou a restauração da 
democracia a serviço do prolon-
gamento do modelo neoliberal da 
ditadura. O grito sufocado naque-
la mudança sem substância real 
voltou com a  voz dos estudantes 
para sinalizar a crise irreversível 
da transição.

A “PENTACASTA” [termo 
que se refere a uma casta de em-
presários e politícos envolvidos 
em corrupção no Chile, NT] - De 
certa forma, a reeleição de Michel-
le Bachelet é o último recurso des-
te regime decadente. Seu governo, 
que sucedeu o de Piñera, é o pri-
meiro de verdadeira alternância 
entre as duas coalizões políticas de 
centro-esquerda e centro-direita, 
além de ser o primeiro desde Al-
lende que tem a participação dire-
ta do Partido Comunista Chileno 
(PCCh). Como comentamos após 
as eleições, Bachelet tinha vencido 
sem ter convencido. Na verdade, o 
colapso da direita foi combinado 
com os mais altos níveis de absten-
ção e os piores resultados dos par-
tidos que apoiam a presidenta. A 
candidatura de Bachelet foi perce-
bida e utilizada pelas massas como 
a única forma viável de varrer a 
direita pinochetista, mas quem tem 
confiança em si mesmo e em suas 

reivindicações dificilmente pode 
se contentar com um “mal menor”. 
E, apesar de ainda não ter alcan-
çado o objetivo principal da sua 
luta, a educação pública e gratui-
ta, o movimento estudantil chileno 
ganhou essa firmeza em razão dos 
profundos efeitos que teve na so-
ciedade chilena e pela reativação 
da luta de classes.

A trégua entre os estudantes 
e as instituições chilenas durou 
pouco mais de um ano. O tempo 
necessário para compreender as 
intenções de Michelle Bachelet e 
o alcance dessa fórmula de “ne-
nhuma dependência mas sim a in-
cidência” pronunciada por Camila 
Vallejo [1] comentando sobre a 
entrada do Partido Comunista Chi-

A crise irreversível da “transição” 
chilena e como superá-la
José Pereira

[1] O significado dessa fórmula é bastante vago, mas em português poderia ser traduzida como algo assim: “sem 
perder a independência, mas sendo capaz de influenciar as decisões” (supostamente as decisões do parlamento e do 
governo). Camila Vallejo é uma importante liderança do movimento estudantil que foi eleita deputada pelo Partido 
Comunista Chileno. [NT]
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leno no governo de coalizão com a 
Nova Maioria junto com a DC, o 
PS e o PPD principalmente. Neste 
período a distância entre as refor-
mas prometidas e as realizadas por 
Bachelet gerou revolta, e os escân-
dalos de corrupção que sacudiram 
o mundo da política e das finanças 
no Chile materializaram aos olhos 
dos jovens e da classe trabalhadora 
a distância entre as suas aspirações 
e os palácios do poder.

A partir de uma investigação de 
evasão fiscal contra o grupo PEN-
TA, conglomerado econômico que 
administra ativos de 20 bilhões 
de dólares, foram revelados des-
falques e financiamento ilícito de 
partidos de diferentes tendências e 
para uma longa lista de figuras po-
líticas proeminentes tanto da Nova 
Maioria (com a exceção do PCCh) 
quanto da oposição. Em outro ca-
pítulo das investigações aparece a 
teia de interesses entre políticos e 
grupos da indústria, como a mine-
radora SQM, e o ex-genro de Pi-
nochet Julio Ponce é investigado. 
Paralelamente a estes escândalos, 
outras investigações salpicaram 
diretamente sobre a família de Ba-
chelet, cujo filho e filha são acu-
sados   de tirar proveito da sua po-
sição para enriquecer especulando 
com mudanças na destinação de 
terrenos. Esta é a “pentacasta”, ne-
ologismo popular que condensa a 
profunda crise de legitimidade das 
elites políticas e econômicas do 
país.

Com um terremoto desta am-
plitude, a reação da classe domi-
nante tem sido a de cerrar fileiras 
em defesa do status quo. A classe 
política absolveu a si mesma apro-
vando por unanimidade no Parla-
mento, com o apoio do PCCh, um 
documento que reduz a corrupção 
a “condutas contrárias à ética” e 
propõe a construção de uma “nova 
institucionalidade”. Um pacto dig-
no de uma casta no qual uma di-

reita que sobreviveu ao colapso 
eleitoral amortece os escândalos 
e Bachelet, em queda livre nos 
índices de popularidade, assegura 
uma relativa tranquilidade no Par-
lamento. No entanto, este foi um 
duro golpe para a armação do go-
verno de Bachelet e para seu pro-
jeto de reconstrução da confiança 
na política e no Estado. As refor-
mas prometidas pela Presidente 
ficaram expostas a críticas de vá-
rios setores que mostram a sua na-
tureza ambígua e a sua atitude de 
deixar para depois. A indignação 
com a “Pentacasta” deu um novo 
impulso para o movimento estu-
dantil e operário, relançando a sua 
mobilização em uma base inclusi-
ve mais avançada.

COM O SELO DA CRISE 

Em 11 de Maio, Bachelet re-
estruturou seu gabinete, mas esta 
remodelação muito parcial não 
teve o efeito esperado de recupe-
rar a credibilidade institucional. 
Treze ministros, incluindo os mais 
questionados, como o ministro da 
Educação, foram ratificados, três 
mudaram de pasta e seis foram 
substituídos. O PS, partido da pre-
sidenta, cedeu dois ministérios, 
um para a DC e o outro para o 
PCCh, que assim soma três pastas 
de governo. A DC e os social libe-
rais do PPD têm a maioria do ga-
binete, todos os ministérios-chave 
e o controle do comitê político do 
governo. Um reequilíbrio com ob-
jetivos claros: tranquilizar a classe 
dominante e garantir a estabilidade 
do governo vinculando cada vez 
mais a este a esquerda da Nova 
Maioria, enquanto cresce a mobi-
lização social.

Esta inclinação para a direita 
de Bachelet foi confirmada ulte-
riormente na ‘Cuenta Pública’, a 
tradicional mensagem presiden-
cial do 21 de maio ao Congresso. 

Bachelet defendeu o programa de 
reformas de seu governo, ignoran-
do as crescentes críticas dos seto-
res sociais. Ela pediu um “amplo 
acordo político” para reformar a 
Constituição e restaurar a legitimi-
dade institucional, lançando uma 
tábua de salvação para a Aliança, 
a coalizão de oposição de direita 
desgastada pelos escândalos de 
corrupção. Ela reconheceu que 
“o processo de desaceleração da 
economía que estava em gestação 
desde o final de 2012  foi mais 
profundo e prolongado do que o 
esperado e pode ameaçar nossas 
oportunidades”, listando uma sé-
rie de medidas para “fortalecer 
aqueles setores produtivos que são 
prioritários para o Chile ... como o 
turismo, a pesca, a agricultura e a 
mineração”, todos - com exceção 
da mineradora estatal Codelco - 
nas mãos de grandes monopólios 
privados.

O que está acontecendo é em 
muitos aspectos semelhante ao 
que vimos no Brasil, um país com 
o qual o Chile compartilha um 
modelo “desenvolvimentista” ba-
seado na exportação de matérias-
-primas, na atração de investimen-
to estrangeiro, na liberalização da 
economia e na paz social garantida 

Contra a privatização da educação
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principalmente por governos de 
colaboração de classe articulados 
em torno de partidos tradicionais 
da classe trabalhadora. Desigual-
dades cultivadas sob o sucesso su-
perficial deste modelo têm-se agu-
dizado em vez de atenuar-se, no 
Chile ainda mais do que no Brasil.

Um estudo feito por um grupo 
de pesquisadores da Universidade 
do Chile [2] e realizado com base 
nas informações dos orgãos de ar-
recadação de impostos, concluiu 
que: “Os resultados confirmam as 
suspeitas de vários autores ... que 
o verdadeiro problema de distri-
buição no Chile está no nível mais 
alto da distribuição e não tanto na 
grande maioria da população (90% 
ou mesmo 99% da mesma) em que 
a distribuição tende a ser relativa-
mente uniforme. É realmente no 
1% mais rico e sobretudo no 0,1% 
e 0,01% mais rico onde se concen-
tra a renda. Aqui é demonstrado 
que, mesmo com base em uma 
estimativa conservadora da renda 
dos super-ricos, sua participação 
na renda pessoal total é extrema-
mente alta, atingindo mais de 30% 
para o 1% mais rico, 17% para 
o 0,1% mais rico e mais de 10% 

para o 0,01% mais rico, em média, 
durante o período 2004-2010. Em 
termos internacionais, estes são os 
índices mais altos que se conhe-
cem. Mesmo excluindo ganhos de 
capital ou lucros acumulados, a 
participação do 1% mais rico é a 
mais alta registrada em uma lista 
muito mais ampla de cerca de 25 
países para os quais isto foi me-
dido”. Isto, enquanto 80,6% dos 
contribuintes, ou mais de 6 mi-
lhões de trabalhadores, têm recei-
tas médias mensais de 380 dólares 
que corresponden no total a 34% 
da renda pessoal no Chile.

Em um país com essa distribui-
ção de renda e onde estudar custa 
milhares de dólares por ano, a luta 
do movimento estudantil levantou 
o véu do bom desempenho dos in-
dicadores econômicos oficiais. Os 
flagelos da crise global do capita-
lismo fizeram o resto. De acordo 
com a Pesquisa Nacional de Em-
prego do INE, no primeiro trimes-
tre de 2015 houve uma destruição 
líquida de 69 000 postos de traba-
lho nos setores da indústria, comér-
cio e construção, que concentram 
40% do emprego chileno total. 
As exportações continuam caindo 
a uma taxa média de mais de um 
bilhão de dólares por ano desde 
2011. O preço do cobre caiu para 
níveis próximos ao nível de 2005 
e as previsões indicam novas que-
das. Consequentemente, o valor 
das exportações de minerais, que 
representam 54,23% das exporta-
ções chilenas, voltou aos níveis de 
2006, perdendo cerca de 8 bilhões 
de dólares em relação ao seu pico 
de 2011. O aumento relativo do 
Investimento Direto Estrangeiro 
em 2014 deve-se principalmente à 
aquisição de uma participação ma-

joritária em três grandes empresas, 
e não a novos empreendimentos.

Como assinalava uma publica-
ção do Banco Mundial há pouco 
mais de um ano, os ventos já não 
sopram a favor das economias 
latino-americanas exportadoras 
de matérias-primas. Os planos de 
investimento público na China, 
a qual representa o maior destino 
das exportações chilenas (24%), 
não fizeram nada além de levar a 
crise de superprodução a seus ní-
veis mais altos. O mundo depara-
-se com uma montanha de mer-
cadorias não vendidas e dívidas 
impagáveis   equivalentes a 286% 
do PIB global. A burguesia esgo-
tou todos os recursos para redire-
cionar a economia pela via de um 
crescimento sólido: retomadas 
artificiais serão inevitavelmente 
seguidas  de recaídas mais profun-
das. O pessimismo da burguesia 
mundial, que prevê um período 
de cinquenta anos de estagnação, 
um período de duas gerações, pelo 
menos, é um reflexo da crise orgâ-
nica da classe dominante. As lutas 
sociais no Chile estão totalmente 
inseridas nas turbulências com as 
quais vamos ter que nos acostumar 
enquanto subsista a anarquia capi-
talista.

Neste contexto, o caminho das 
reformas estreita-se e torna-se su-
focante, e pior ainda se estas refor-
mas não enfrentam os problemas 
estruturais como a desigualdade, 
mas visam a “servir a dois senho-
res”. Bachelet pretende dar-se um 
perfil reformador aos olhos das 
massas, enquanto leva adiante os 
ajustes exigidos pela burguesia 
chilena e pelo capitalismo finan-
ceiro internacional. Por isso suas 
reformas trazem estampado o selo 

Os avós apoiando a luta

[2] A parte do leão: novas estimativas da participação dos super-ricos na renda no Chile, López Figueroa Gutier-
rez. Santiago de Chile, 2013.
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da crise e são como cavalos de 
Tróia que dentro de pequenas con-
cessões ao clamor popular introdu-
zem o agravamento das condições 
de vida e de trabalho das massas, 
a fim de conduzir a luta de classes 
por um canal “institucional”.

A MUDANÇA COSMÉTICA

A primeira reforma concluída 
por Michelle Bachelet foi a elei-
toral. O regime binominal foi ofi-
cialmente substituído, em 27 de 
abril de 2015, por um sistema pro-
porcional que também aumenta a 
representação parlamentar de 120 
para 155 deputados e de 38 para 50 
senadores. O  objetivo do sistema 
binominal, uma herança da dita-
dura usado por duas décadas para 
excluir da vida política os partidos 
políticos e setores sociais críticos, 
é certamente uma importante con-
quista democrática, mas não deve-
mos perder de vista seus limites e 
propósitos. Na época da pior crise 
dos principais blocos e partidos 
políticos, a classe política e a bur-
guesia buscam evitar que as de-
mandas populares assumam uma 
dimensão anti-sistêmica. As elites 
políticas e econômicas cedem uma 
parcela de poder para que possam 
renegociar com os setores sociais 
emergentes.

As reformas mais aguardadas 
no entanto prosseguem o seu trâ-
mite parlamentar, refletindo a difí-
cil busca de consenso entre os se-
tores sociais. A reforma trabalhista 
proposta pelo governo atribui aos 
sindicatos a titularidade única da 
negociação coletiva e da decisão 
de estender suas conquistas às ca-
madas não sindicalizadas da clas-
se trabalhadora. Mas, apesar dos 
possíveis efeitos positivos sobre a 
sindicalização, o objetivo declara-
do da reforma é o de estabelecer 
relações trabalhistas de diálogo, 
de arbitragem e de conciliação 
entre empresários e trabalhado-
res, ou seja, freiar a multiplicação 
de greves improvisadas e ilegais 
que têm atingido até mesmo seto-
res cruciais da economia como o 
porto chileno. Assim, enquanto se 
impede o empregador de substituir 
trabalhadores em greve, define-
-se para os sindicatos “o dever de 
fornecer o pessoal necessário para 
satisfazer os serviços mínimos” 
definidos na negociação coletiva. 
O que na prática significa eliminar 
as greves por decreto.

As mesmas contradições são 
reveladas na reforma fiscal, outro 
dos cavalos de batalha do movi-
mento estudantil. Bachelet propõe 
aumentar a carga fiscal sobre as 
empresas de 20 para 25 por cento 

e reduzir gradualmente a alíquo-
ta máxima para as pessoas de 40 
para 35 por cento em quatro anos. 
Ou seja, essa reforma acabaria 
beneficiando também as rendas 
mais altas, multiplicando as desi-
gualdades. Mecanismos de eva-
são fiscal como o FUT (Fundo de 
Rendas Tributáveis), que isenta do 
pagamento de impostos os lucros 
não retirados das empresas, per-
maneceriam em vigor pelo menos 
até 2018, e seriam posteriormente 
modificados, sem removê-los, de 
modo a fazê-los “mais eficientes” 
(para os sonegadores?), embora 
este instrumento fiscal tenha sido 
o centro dos escândalos da “pen-
tacasta”. O incentivo aos inves-
timentos seria dado mudando de 
forma as múltiplas isenções fiscais 
que já beneficiam os ganhos de ca-
pital, enquanto os impostos indire-
tos como o IVA permaneceriam in-
tactos. A lógica dessa reforma não 
é evidentemente arrancar das mãos 
mais abastadas a riqueza produzi-
da pelos trabalhadores, a fim de 
colocá-la a serviço de melhorias 
sociais. Pelo contrário, apesar de 
um alegado reequilíbrio fiscal, é 
reafirmado substancialmente o 
mesmo favorecimento aos ricos.

Na educação, uma frente ampla 
que vai desde a direita do próprio 
PS até a Aliança, a coalizão de 

Protesto contra a austeridade e a corrupção
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oposição, continua buscando jus-
tificativas técnicas para recolocar 
pela janela o que os estudantes 
quiseram jogar fora pela porta: o 
lucro na educação. A linguagem 
dos alunos é clara: gratuidade to-
tal para uma educação totalmente 
pública. A lista de truques para que 
esta reivindicação tropece é longa 
e tediosa no debate parlamentar. O 
que está claro é que no governo e 
na maioria do Parlamento não há 
a vontade de atender a reivindica-
ção estudantil, mas sim de encon-
trar a fórmula mais adequada para 
dividir o movimento em torno 
de possíveis conquistas parciais. 
Isto, combinado com a crise e os 
escândalos, deu nova velocidade 
aos acontecimentos, relançando as 
mobilizações.

DE NOVO EM MARCHA 

A manifestação nacional em 16 
de Abril, que atraiu mais de 150 
mil alunos e professores, foi a pri-
meira mobilização desde a posse 
de Bachelet há um ano. A partir daí 
e até o meio do ano, as manifesta-
ções se multiplicaram e com elas a 
repressão policial. Em 14 de maio, 
em Valparaiso, no âmbito de outra 
jornada nacional de luta, os jovens 
Exequiel Borvarán Salinas e Die-
go Guzmán Farias (este último mi-
litante da Juventude Comunista), 
foram mortos pelo proprietário de 
uma casa na qual colavam carta-
zes. É um caso isolado, mas mos-
tra a extrema polarização da socie-
dade chilena. De fato, longe das 
câmeras de televisão, os mapuches 
denunciam o recrudescimento da 
violência dos latifundiários contra 
as comunidades indígenas arau-
canas, com intimidação e ataques 
contra a sua infra-estrutura básica.

Em 20 de maio, também em 
Valparaiso, o estudante universitá-
rio Rodrigo Avilés Bravo é atingi-
do por um jato de canhões de água 

da policia e cai violentamente no 
chão. Continua em coma induzido 
entre a vida e a morte. Centenas de 
milhares de estudantes (200.000 
apenas em Santiago) tomam as 
ruas em 28 de maio para exigir 
educação e pelo fim da repressão. 
De fato já somam centenas os de-
nunciados e presos pela polícia 
nas diversas marchas. Em junho 
o movimento estudantil participa 
da greve por tempo indeterminado 
dos professores que, neste momen-
to em que escrevemos, já dura um 
mês e reuniu outras centenas de 
milhares de pessoas na manifesta-
ção nacional no dia 17 de junho.

Os professores rejeitam o pro-
jeto da Nova Carreira Docente e 
com isso também rejeitam o au-
mento salarial de 28% que o go-
verno oferece para aqueles que 
aceitarem o novo sistema. A Nova 

Carreira Docente proposta pelo 
governo introduz um sistema de 
avaliações constantes e periódi-
cas para definir a escala salarial e 
outros benefícios. Os professores 
vão ser contratados por um perí-
odo fixo até que eles não possam 
certificar que tenham superado os 

níveis correspondentes da carreira 
docente. De modo que os proble-
mas da educação são descarre-
gados sobre os professores, com 
um aumento da precariedade no 
exercício da função docente. O go-
verno diz que a greve afetou 2.200 
escolas ou 42% do total da matrí-
cula: um dado divulgado para de-
sestimular ou subestimar a greve, 
que na verdade demonstra a forte 
oposição a uma reforma que tem 
o apoio ativo dos proprietários de 
escolas particulares e da mídia.

Esta disposição para a luta não 
se limita à educação, mas sim que, 
e esta é a verdadeira novidade, 
estende-se cada vez com maior 
força para a classe trabalhadora. 
O movimento operário chileno co-
meçou a recuperar a consciência 
da sua força com as greves gerais, 
as primeiras em décadas, contra 
o governo de Piñera e encontrou 
maior impulso em sua ascensão 
com a crise combinada com o de-
bate sobre a reforma trabalhista. A 
série de greves, em muitos casos 
não autorizadas pelas autoridades 
públicas, que ocorreram desde 
o início do ano é muito ampla e 
abrange todos os setores cruciais 
da economia chilena. As greves do 
setor público na saúde e na educa-
ção, assim como a greve dos garis, 
foram bastante radicais. Os funcio-
nários da alfândega, por exemplo, 
estiveram por quase duas semanas 
em greve geral por tempo indeter-
minado. No setor privado ocorre-
ram e estão acontecendo greves no 
setor dos transportes, dos trabalha-
dores da pesca, dos estivadores, 
dos mineiros. Particularmente sig-
nificativas, porque afetam setores 
onde pesadas pressões e a precari-
zação combinam-se com escassas 
tradições sindicais, são as greves 
nas empresas de serviços como a 
multinacional Starbucks, Brinks, 
Prosegur e dos trabalhadores em 
supermercado.
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A situação seria das mais favo-
ráveis para convocar a greve geral 
com o objetivo de unificar as dife-
rentes frentes em um único progra-
ma de luta que, frente às mudanças 
cosméticas do governo, contrapo-
nha um programa de reivindica-
cões estruturais para romper com a 
colaboração de classes e para que 
as elites paguem pela crise. O di-
reção da CUT segue a mesma es-
tratégia do PCCh para influenciar 
o governo sem esticar a corda até 
seu ponto de ruptura. A entrada do 
PC no governo foi incentivada e 
patrocinada pela burguesia chilena 
para enfrentar o ascenso da luta de 
classes. Como sempre aconteceu 
na história, a classe dominante es-
pera que os dirigentes comunistas 
se encarreguem de conter o mo-
vimento, para se livrar deles logo 
que tenham gastado toda a sua au-
toridade moral. De fato, e ao con-
trário do que pressupõe a estraté-
gia do PCCh, o atual governo de 
Bachelet não existe para superar 
a transição ou ajudar a reorgani-
zar e fazer avançar o movimento 
de massas. Muito pelo contrário, 
é mais um outro obstáculo em seu 
caminho. É inevitável que a reati-
vação das mobilizações coloque os 
dirigentes comunistas em posição 
oposta ao movimento, arrastando 
o PC na crise geral.

ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE?

A burguesia chilena está cien-
te da situação e da necessidade de 
algumas concessões para salvar o 
sistema. Seu dilema, e o dilema do 
governo, é como evitar que essas 
concessões fortaleçam o movi-
mento de massas e o façam exigir 
mais. Já em 2010, quando Piñera 
endurecia seu discurso contra os 
estudantes, os então representantes 
de algumas das principais associa-
ções empresariais como Lamarca 
ou Fantuzzi pediam ao governo 

uma reforma tributária para pagar 
mais impostos e atender às deman-
das sociais. Fantuzzi, da Associa-
ção de Exportadores de Produtos 
Industriais, assim comentava no 
ano passado as reformas anuncia-
das por Bachelet: “Penso que de 
longe o melhor investimento, para 
qualquer empresa, é a paz social. 
Quanto mais paz social, mais pos-
sibilidades de que os investimen-
tos tenham frutos. Portanto, se a 
reforma tributária para financiar 
a educação produz a paz social, 
aplaudimos entusiasmados “.

Sindicatos poderosos, como a 
Sociedade Nacional da Minera-
ção, os investidores estrangeiros 
e outros exigem do governo “re-
gras de jogo certas e claras”, ao 
que condicionam a possibilidade 
de investimentos. Todos os sindi-
catos empresariais se uniram para 
criticar a reforma trabalhista de 
Michelle Bachelet, que, dizem, 
assume “que as relações de traba-
lho dentro das empresas são nega-
tivas e conflitantes, o que é com-
pletamente distante da realidade”. 
Finalmente, a burguesia chilena 
apoiou a Nova Maioria e aceitou a 
entrada do PCCh no governo para 
que eles imponham a “paz social”, 
mas o preço que querem pagar por 
isso está muito abaixo do valor que 
atribuem a ela. Em certo sentido, 
a “guerra de posição” que preten-
dem impor ao movimento através 
do governo e dos dirigentes re-
formistas serve para enfraquecer 
as massas e pechinchar sobre este 
preço para que as coisas sigam 
fundamentalmente iguais.

Outros expoentes da burguesia 
como Ronald Brown, presidente 
da Associação de Exportadores, 
afirmou: “Tenho a impressão de 
que uma Assembleia Constituinte 
poderia ser uma solução [para os 
problemas do Chile], mas não é 
algo viável a curto e médio prazo “. 
A consigna uma Assembléia Cons-

tituinte ressoa com vigor cada vez 
maior nas mobilizações de massa 
e evidentemente um setor majo-
ritário da burguesia a considera 
uma opção, cuja viabilidade está 
sujeita a garantias específicas de 
que possa ser controlada por cima 
para evitar transbordamentos. Ba-
chelet assumiu essa tarefa e procu-
ra a fórmula para implementá-la, 
enquanto porta-vozes da burgue-
sia em sua coalizão de governo, 
incluindo o ex-presidente Lagos, 
preparam o caminho.

Historicamente, a Assembléia 
Constituinte foi a ferramenta re-
volucionária para a afirmação da 
democracia burguesa contra o 
regime feudal, um papel progres-
sista que ainda poderia jogar em 
contextos como a Arábia Saudita, 
por exemplo. Mais recentemente, 
tornou-se o principal slogan dos 
movimentos da pequena burguesia 
radicalizada, que não aponta para a 
superação das relações capitalistas 
de produção, mas sim para corri-
gir seus excessos sem afetar fun-
damentalmente a estrutura econô-
mica e a divisão da sociedade em 
classes. Casos como o da Grécia, 
por exemplo, onde o povo elege 
os seus representantes, e banquei-
ros internacionais que ninguém 
escolheu impõem o programa de 
governo, demonstram que essa 
“democracia pura”, radical, dos 
“de baixo”, é impossível sem rom-
per com o capitalismo. É por estas 
mesmas limitações, relacionadas 
com a formalidade e as restrições 
da democracia burguesa, que a 
Assembléia Constituinte se torna 
uma possibilidade para a conside-
ração das classes dominantes dian-
te da crise e do mar tempestuoso 
da sociedade chilena.

Não há dúvida de que no Chile 
há questões democráticas não re-
solvidas, como a questão nacional 
Mapuche ou o legado persistente 
das leis da ditadura que concedem 
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à polícia poderes especiais e fora de 
qualquer controle. Mesmo assim, 
não pode haver nenhuma  dúvida 
de que o movimento estudantil e 
operário move-se cada vez com 
maior decisão não para um ques-
tionamento da gestão do poder, 
mas sim da própria natureza desse 
poder, como comprovam também 
o espaço que, especialmente entre 
os estudantes, estão encontrando 
as ideias anarquistas e do feminis-
mo libertário. O slogan da Assem-
bléia Constituinte é, neste contex-
to, uma faca de dois gumes. Para 
impedir que se converta num freio 
para o movimento ou que induza 
a montar barricadas em benefício 
da burguesia, e para que ele possa 
ser usado a fim de unificar as dife-
rentes frentes de luta, é necessário 
dotá-lo de conteúdo revolucioná-
rio. Uma Assembléia Constituinte 
com a proposta da nacionalização 
das principais alavancas da econo-
mia para atender às necessidades 
sociais e que seja convocada sem 
a mediação dos partidos, mas sim 
através dos sindicatos e das orga-
nizações de base.

UM PROCESSO QUE SE INICIA 

O que estamos vendo no Chile 
é um processo que será tanto mais 
prolongado quanto os movimentos 
sociais demorem a assumir cons-
cientemente o fim da transição e a 
crise do capitalismo, para se equi-
par com ferramentas políticas de 
massa e slogans à altura da situa-
ção. O movimento estudantil chi-
leno já teve um impacto enorme na 
frente política. Antes que Bachelet 
reformasse o sistema eleitoral, a 
eleição do ex-líder estudantil Ga-
briel Boric pela Esquerda Autô-
noma, formação política nascida 
nos círculos universitários, já ti-
nha perfurado o sistema binomial, 
mantendo-se oportunamente em 
oposição aos dois blocos princi-

pais.
A Esquerda Autônoma, que só 

participou das últimas eleições em 
três distritos, anuncia que se lança-
rá formalmente como um partido 
político nacional, declarando ins-
pirar-se no PODEMOS espanhol. 
Outras formações políticas  estão 
sendo propostas tanto à direita 
quanto a partir do movimento es-
tudantil, um sinal a mais da crise 
sistêmica. Como um magma que 
vê suas crateras naturais fechadas, 
o movimento busca os seus pró-
prios canais de expressão rompen-
do com a crosta sempre mais sutil 
do que existe, em um processo que 
ainda não esgotou a vitalidade do 
movimento. O processo paralelo 
de ascensão molecular da luta de 
classes e da entrada da classe tra-
balhadora no cenário de luta  terá 
maiores e mais decisivas influên-
cias sobre tudo isso.

Nesta fase de busca frenética 
de definição política, o mais im-
portante é a correta compreensão 
das tendências fundamentais do 
processo e a defesa de um progra-
ma baseado nos princípios do mar-
xismo, isto é, da luta de classes e 
da transformação revolucionária 
da sociedade rumo à democracia 
dos trabalhadores. Somente um 
Estado operário baseado na nacio-

nalização das principais alavancas 
da economia e dirigido por delega-
dos democraticamente eleitos em 
assembleias de bairro e sindicais, 
e revogáveis a qualquer momento, 
podem realmente fazer com que 
o “Chile decida” o seu destino. A 
crise da transição não é apenas a 
crise do legado neoliberal da dita-
dura, mas também é a crise de uma 
colaboração entre exploradores e 
explorados, opressores e oprimi-
dos, para a qual já não existem 
as condições econômicas que por 
um tempo a tornaram possível. As 
tentativas de revitalizar esta cola-
boração de classes mais além da 
sua própria vida, arrastarão para a 
crise as organizações tradicionais 
do movimento operário, como a 
CUT, o PCCh e o próprio PS. Os 
quadros da Juventude oportuna-
mente formados com base nessas 
perspectivas, explicando paciente-
mente sem impor ultimatos à clas-
se trabalhadora e ao movimento 
de massas, mas sendo capazes de 
acompanhá-los em sua evolução 
política, podem desempenhar um 
papel de importância vital para 
fazer com que as massas tomem 
em suas mãos o programa da revo-
lução social. A revolução chilena 
está de volta e definitivamente em 
marcha.

Manifestação dos portuários
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 “Estamos cansados do roubo 
da nossa educação, da nossa saú-
de, e do roubo da nossa dignida-
de.” (Manifestante na mobilização 
de 16 de maio na Guatemala). 

“Tenho uma amiga que tem 
câncer de mama e depois de ter 
pago 20 anos de Seguro Social dis-
seram a ela que não podiam dar o 
tratamento. Vocês acreditam que 
isto não nos provoca um sentimen-
to de impotência diante de tanta 
injustiça e impunidade?” (Gabriel 
Blen, coordenador da Oposição In-
dignada de Honduras)

“Não é raro encontrarmos la-
drões que discursam contra o rou-
bo para que os demais não lhes 
façam concorrência.” (Miguel de 
Unamuno).

No final da primavera desen-
volveram-se manifestações, parti-
cularmente de jovens, em alguns 

países da América Central. A rei-
vindicação principal era a luta 
contra a corrupção dos diferentes 
governos  como o de Honduras, 
da Guatemala e do Panamá. Estas 
mobilizações surpreenderam tanto 
aos integrantes quanto aos que não 
fazem parte dos diferentes apare-
lhos burocráticos, e inclusive aos 
intelectuais de esquerda, os quais 
não souberam interpretar o que há  
por trás das mobilizações. 

Alguns dizem que a juventude 
está lutando para ter um governo 
mais democrático e com funcio-
namento transparente. Nada mais 
falso. Os jovens e trabalhadores 
estão lutando contra a fraude, a ex-
ploração e o saque dos governos. A 
luta contra a corrupção não é mais 
que um acidente que está levando 
as massas da América Central para 
as ruas e colocando-as em sintonia 

com as diferentes mobilizações em 
nível internacional contra a crise 
capitalista, com o objetivo de co-
locar um freio nesta louca espiral 
que sepulta o futuro de milhões de 
jovens da região.

O CASO DA GUATEMALA 

No  dia 16 de maio, mais de 60 
mil guatemaltecos saíram às ruas 
abarrotando a Praça da Constitui-
ção. No dia 20, outros milhares 
voltaram à luta. Estas mobilizações 
dos trabalhadores, da juventude e 
de organizações sociais foram as 
manifestações mais importantes, 
desde  que se firmaram os acordos 
de paz em 96. O resultado direto da 
luta foi a queda da vice-presidenta 
do país, a corrupta Baldetti, foram 
detidos 22 altos funcionários por 
corrupção e aberta a possibilidade 

Não é só a Corrupção, é o 
Capitalismo. A luta se estende 
pela América Central
Ubaldo Oropeza

“Roubar é crime, mas só para os pobres”
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de que o presidente, Otto Pérez, 
possa perder sua imunidade para 
ser julgado por corrupção. 

A LUTA IRROMPE NA GUATEMALA

Como sempre acontece, os  in-
telectuais de esquerda têm uma vi-
são distorcida das lutas, e não po-
deria ser de outra forma, eles não 
entendem a maneira de pensar das 
massas. Eles dizem que esta luta, 
que está agitando as entranhas des-
te país da América Central, é pela 
democracia e para reforçar o esta-
do de direito. Alguns outros, mais 
perspicazes, dizem que o que as 
pessoas querem é derrubar o pre-
sidente para instaurar outro gover-
no. Sempre acontece que as massas 
oprimidas vão para a luta sabendo 
o que elas não querem, mas sem 
ter muito claro o que querem. No 
caminho vão encontrando, a partir 
de suas experiências, o rumo da 
sua história, e ainda que as mani-
festações tenham começado contra 
a corrupção, as causas são mais 
profundas do que isso, a raiva e a 
frustração são pelas condições de 
violência, fome e exploração capi-
talista.

As manifestações começaram 
depois de um escândalo de corrup-
ção nos órgãos do governo, parti-
cularmente no âmbito da Adminis-
tração Tributária, onde uma máfia 
de corruptos e ladrões chamados 
de “A Linha” fraudaram o gover-
no em escala milionária. Em 16 de 
Abril, a Comissão Internacional 
Contra a Impunidade na Guatema-
la (CICIG), órgão fundado e geri-
do diretamente pelo Imperialismo 
Americano, divulgou esta investi-
gação. Os atos de corrupção eram 
em vários níveis:

“Esta estrutura hierárquica in-
cluía desde escriturários e técnicos 
administrativos responsáveis pela 
inspeção aleatória dos contêine-
res – conhecidos como vista – até 

o chefe e ex-chefe da Superinten-
dência da Administração Tributá-
ria (SAT), Omar Franco e Carlos 
Muñoz, respectivamente. A orga-
nização, de acordo com a CICIG, 
era dirigida pelo secretário particu-
lar da vice-presidente Roxana Bal-
detti, Juan Carlos Monzón Rojas, 
que está foragido e tem um manda-
do de prisão internacional” (Gua-
temala: A vice-presidenta Baldetti 
sai, mas os protestos continuam, 
Revista Processo, 15 de Maio).

A resposta foi imediata, no 
dia seguinte, via Internet, mani-
festações foram convocadas e se 
esperava uma pequena manifes-
tação. No entanto, a resposta foi 
impressionante, alguns milhares 
se reuniram nos portões do palácio 
presidencial exigindo a destituição 
dos acusados. A cor que se queria 
dar a esta primeira mobilização 
era a do apartidarismo, envolta em 
uma linguagem rebuscada, reivin-
dicava-se a luta pela democracia e 
contra a corrupção, mas sem men-
cionar qualquer palavra contra o 
governo. No entanto, no momento 
em que começaram a participar os 
estudantes da Universidade de San 
Carlos, organizações camponesas 
indígenas e sociais, trabalhadores 
etc., a atmosfera mudou e o slo-
gans também.

A segunda manifestação foi re-
alizada no Primeiro de Maio, Dia 

Internacional do Trabalhador. Os 
sindicatos agrupados na Confede-
ração Geral dos Trabalhadores da 
Guatemala (CGTG), estudantes 
universitários de escolas públicas 
e privadas, e organizações sociais 
tomaram novamente as ruas com 
manifestações de massa partindo 
de diferentes pontos da cidade. A 
palavra de ordem que predominava 
entre os trabalhadores e a juventu-
de era a renúncia dos governantes 
corruptos.

A CRISE DO GOVERNO GUATEMALTECO

A resposta do presidente Pérez 
Molina foi inicialmente a perplexi-
dade, e em um segundo momento 
entregar algumas cabeças do baixo 
escalão e, nestes últimos dias, está 
tentando se livrar de todo o peso 
morto, antes que o barco afunde. 
A primeira resposta era de se es-
perar, visto que a corrupção na 
Guatemala é praticamente um es-
porte nacional. Tanto os governos 
de esquerda reformistas (Álvaro 
Colom) como de direita colocam 
em prática folgadamente o roubo 
descarado dos cofres do governo – 
leia-se: dos impostos pagos pelos 
trabalhadores e camponeses.

O governo de Pérez é sucessor 
de Álvaro Colom, chamado de es-
querda, que esteve envolvido em 
escândalos de corrupção. Desde a 
posse, o Presidente Pérez Molina 
e a vice-presidenta Baldetti deram 
indicações claras de que tipo de 
governo iriam formar e para quem 
governariam. Ele, um homem liga-
do ao exército guatemalteco e che-
fe da escola de Kaibil – tropa de 
elite usada na luta contra a guerri-
lha e o povo em geral, reconhecida 
internacionalmente pela brutalida-
de com que atuavam. Ela, compe-
tidora no concurso para Miss Gua-
temala, proprietária de salões de 
beleza e spas. Dois exemplares da 
estirpe dirigente Criolla. 

A vice-presidenta Baldetti
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Uma vez no governo começa-
ram a impor um núcleo duro nos 
ministérios-chave, onde os recur-
sos estão mais disponíveis. A in-
clusão de Carlos Mazón no corpo 
mais próximo do governo,  com 
toda a sua história, nos dá uma 
viva imagem da gente corrupta na 
qual o governo tem se apoiado.

Monzón é um peixe pequeno do 
crime, acusado de roubos de carro 
na capital e pelo assassinato de um 
policial, agora é um dos grandes 
milionários do país. Entre seus ati-
vos inclui-se uma luxuosa mansão 
de 850.000 dólares na capital, ou-
tra na praia no valor de mais de um 
milhão de dólares, e mais algumas 
propriedades que dão a soma de 
mais de 2,2 milhões de dólares.

Pode-se dizer que as declara-
ções da Comissão Internacional 
Contra a Impunidade na Guate-
mala (CICIG) foram o acidente 
que transbordou o acúmulo de 
contradições entre as massas da 
Guatemala e mergulhou o regime 
em uma crise de credibilidade. O 
governo, ao ver-se envolvido no 
escândalo e vendo a luta nas ruas, 
cinicamente deu o segundo passo, 
colocando na cadeia 22 funcioná-
rios, incluindo o ex-chefe da SAT; 
existem vários fugitivos, incluindo 
o ex-secretário particular da ex-vi-
ce-presidente Baldetti, Juan Carlos 
Monzón.

Com estas detenções se queria 
cobrir com uma folha de parreira 
as misérias do regime. Mas os tra-
balhadores e jovens não são tolos, 
a mobilização do primeiro de Maio 
não só foi contundente, mas tam-
bém clara no sentido de expressar 
sua rejeição a todo o governo e, 
particularmente, à vice-presidente, 
que, apesar de toda sua influência e 
dinheiro, teve que renunciar em 8 
de maio. É lógico que o presidente 
Pérez queria acobertar a sua amiga 
íntima, e todo o governo é um ni-
nho de ratos com uma longa cauda 

que se pode pisar; sabem perfeita-
mente que, se um cai e é proces-
sado, o acusado poderia “cantar” 
todos os podres que se escondem 
por trás dos órgãos institucionais.

A crise afetou o partido da vi-
ce-presidenta, o Partido Patriota, 
pois seu candidato presidencial, 
Alejandro Sinibaldi – vinculado 
diretamente ao setor empresarial 
da Guatemala – renunciou dado o 
vínculo lamacento que há entre os 
estelionatários e os corruptos e o 
partido. O que causou  um êxodo 
em massa de candidatos do PP para 
o Partido Liberdade Democrática 
Renovada.

O conflito causou uma divisão 
no forte laço de união do governo 
da Guatemala com uma parte da 
casta empresarial do país. Este é 
claramente um ato desesperado da 
burguesia guatemalteca para não 
afundar com o governo patriota, 
mas também querem lavar a cara 
diante de qualquer conexão com 
a corrupção, mas eles não conse-
guem fazer isso. Existem linhas de 
investigação que ligam pelo menos 
um milhar de empresários ligados 
aos atos corruptos da “A Linha”. É 
claro que a burguesia está retiran-
do o seu apoio a um governo que 
afunda e abandonando-o a sua pró-
pria sorte.

O CASO DE HONDURAS 

O caso hondurenho é ainda 
mais escandaloso. Aqui o que veio 
à luz é o uso dos fundos do Insti-
tuto Hondurenho de Seguro Social 
(IHSS) para financiar a campanha 
presidencial do atual presiden-
te Juan Orlando Hernández e seu 
Partido Nacional. Isso deixou em 
estado crítico o sistema de seguro 
social, o qual não tem os recursos 
para operar com base regular, nem 
de fornecer os medicamentos dos 
trabalhadores. Há relatos da mí-
dia de que há 2.800 mortes desde 

2010, decorrentes da falta de recur-
sos para atender os demandantes.

Em maio passado, as informa-
ções sobre esses atos escandalo-
sos começaram a ser divulgadas. 
Como na Guatemala e em outros 
países como o México, os dife-
rentes representantes da burguesia 
são cínicos e ladrões, e isso não é 
surpreendente. No capitalismo a 
obtenção de riqueza “saia de onde 
saia” é aceitável para a classe do-
minante. Eles não se importam em 
desfalcar as instituições como a 
segurança social ou a fazenda pú-
blica, o fato é que estão aí incrus-
tados no poder e tomam como um 
pressuposto que devem ficar ricos 
pois  governam para os ricos. Isso 
faz parte da “política real” institu-
cional.

Esta informação foi utilizada 
pelos diferentes partidos da opo-
sição burguesa para desencadear 
uma campanha contra o governo 
de JOH, partindo do Partido Libe-
ral, o Anti-Corrupção, Inovação e 
Unidade, até o Livre usaram a si-
tuação para tratar de pedir eleições 
antecipadas e para que se colocas-
se  em prática um órgão de contro-
le internacional anti corrupção.

Estes partidos argumentam que 
a corrupção deve ser combatida 
através do reforço do estado de 
direito e do endurecimento das pu-
nições no código penal. Também 
estão pedindo que as organiza-
ções internacionais, como a ONU, 
possam  intervir na vigilância anti 
corrupção. Logicamente a sua ar-
gumentação é que o portador da 
maior corrupção é o Partido Na-
cional.

No início, trataram de resolver 
este escândalo nas negociações se-
renas entre os representantes dos 
diferentes partidos, mas quando a 
notícia saiu dos pequenos círculos 
e as massas começaram a se mobi-
lizar, as diferentes figuras políticas 
tentaram imediatamente abafar a 
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luta. Tudo começou com uma ten-
tativa de pressões entre setores da 
burguesia, mas esta crise política 
atingiu as ruas.

A LUTA NAS RUAS EM HONDURAS

Esta crise entre setores da bur-
guesia rapidamente tomou forma 
nas ruas, particularmente entre os 
jovens que não pararam as mo-
bilizações  praticamente desde o 
início deste ano, quando houve 
uma revolta universitária contra a 
iniciativa de aumentar mais cinco 
minutos o tempo de aula. Estes 
protestos levaram à organização de 
uma lista mais ampla de demandas 
que exigiam melhorias na infra-
-estrutura educacional, bolsas de 
estudo,  ampliação dos horários de 
transporte público etc.

Essas demonstrações de mar-
ço e abril deixaram claro qual é o 
clima entre os jovens. Honduras é 
um dos países mais violentos das 
Américas, particularmente por 
problemas de drogas e repressão 
política. A pobreza é um flagelo 
dilacerante. De uma população de 
8 milhões que vivem no país cer-
ca de 6 milhões são considerados 
pobres, e destes 6 milhões, mais de 
4 milhões estão em situação de ex-
trema pobreza.

Todos os governos burgueses, 

após o golpe de estado de 2009 e 
da crise econômica internacional, 
aumentaram os ataques em todos 
os níveis. Os padrões de vida estão 
entre os que mais caíram na Amé-
rica Central, a criminalização do 
protesto social é brutal, e seguem 
usando métodos tais como o assas-
sinato para exterminar os inimigos 
políticos, etc.

Esta é a base sobre a qual repou-
sam as manifestações estudantis de 
março e abril e agora as marchas 
de tochas. O combate à corrupção 
foi apenas um acidente que trás de 
volta a juventude às ruas para lu-
tar, não só pela saída do presiden-
te corrupto, mas para mudar suas 
condições de vida.

As marchas de tochas têm cres-
cido dramaticamente, alguns di-
zem que as recentes manifestações 
tinham mais de 20 000 presentes 
apenas na capital. Embora o Livre 
particularmente quisesse assumir 
a liderança, há uma resistência de 
vários setores para que isso acon-
teça, há um ambiente apartidário, 
de clara desconfiança para com os 
representantes dos partidos e dos 
seus modos de operar e de resol-
ver as coisas. Os jovens e trabalha-
dores que lutaram na Frente, em 
seguida, em Livre , não encontra-
ram  uma direção à altura. Isso não 
significa que eles vão abandonar a 
luta.  Mas particularmente os jo-
vens não  se sentem muito atraídos 
pelos aparelhos burocráticos que 
sempre abandonam a luta e, em 
seguida, negociam postos no go-
verno.

UMA SEMELHANÇA 
NAS MOBILIZAÇÕES

Como na Guatemala, agora em 
Honduras o setor que mais está 
presente nas manifestações são os 
jovens. Não poderia ser de outra 
forma. A juventude suporta a par-
te mais pesada desta crise orgânica 

do sistema capitalista nesta região 
das Américas e no mundo.

Em diversos países estamos 
vendo esse mesmo despertar dos 
jovens. Na América Latina vimos 
as mobilizações no Chile contra a 
reforma educacional, e no Méxi-
co a luta #YoSoy132 e depois em 
razão do desaparecimento dos 43 
alunos de Ayotzinapa. Mas isso 
não para por aqui. Na verdade, es-
sas mobilizações em países latinos 
foram inspiradas pelos protestos 
no Egito e na Tunísia, a tomada da 
Praça Syntagma na Grécia e suas 
mais de 30 greves gerais, os movi-
mentos dos Indignados no Estado 
espanhol, que se espalhou para os 
EUA e surgiu o Occupy Wall Stre-
et, e muitos outros.

É uma mobilização de nível 
internacional que em cada país 
ocorre por acidentes determinados, 
mas todos têm como fundamento a 
incapacidade do capitalismo para 
proporcionar um futuro digno para 
os jovens.

Também há outras semelhan-
ças. Esta nova geração que sai para 
lutar não carrega em suas costas as 
derrotas do passado. São pessoas 
muito jovens que estão dispostas a 
levar a luta até suas últimas conse-
quências, mas não encontram uma 
alternativa nos partidos tradicio-
nais da esquerda reformista. Não 
se sentem atraídos, por enquanto, 
no caso da Guatemala pela URNG, 
ou em Honduras pelo Livre.

Sua luta é desinteressada e ho-
nesta, porém carece de uma dire-
ção efetiva para poder triunfar. No 
caso da Guatemala isto é bastante 
emblemático. Quem estava or-
questrando as manifestações é um 
órgão formado pelo imperialismo 
americano, a CICIG. Nas últimas 
semanas este organismo depen-
dente da ONU ganhou muito apoio 
entre os jovens, e é visto como um 
órgão que está travando uma ver-
dadeira luta contra a corrupção. Os 
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Protesto contra a corrupção,  Honduras
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desentendimentos entre o governo 
de Otto Pérez e este órgão não são 
novos. Na verdade, começaram a 
partir de 2013, quando aconteceu o 
julgamento do ex-ditador genocida 
Rios Montt; enquanto o governo 
de Pérez Molina absolveu-o, a CI-
CIG manteve uma posição crítica. 
Isso provocou relações tensas.

Embora o presidente tenha 
sido obrigado a voltar atrás em 
sua intenção de não solicitar mais 
a intervenção por parte da CICIG 
– este ano terminaria o seu funcio-
namento, mas o governo pediu que 
siga funcionando – e sob a pressão 
do imperialismo americano, mas 
particularmente das mobilizações, 
esta organização ainda vai seguir 
operando. Este conflito que pode-
mos ver entre os órgãos do impe-
rialismo americano e o governo 
não é porque alguns sejam mais 
santos e outros corruptos, em todo 

caso são conflitos de interesse para 
ver quem leva a melhor parte da 
pilhagem realizada: os recursos 
financeiros e materiais da Guate-
mala .

O chefe da CICIG, o colom-
biano Iván Velásquez, se expressa 
da seguinte forma: “A CICIG está 
comprometida com o Estado e com 
a sociedade para realizar todos os 
esforços para apoiar as aspirações 
da Guatemala para a consolida-
ção das suas instituições; fornecer 
análises conjunturais através de 
relatórios temáticos; apresentar 
propostas de reformas regulató-
rias para fortalecer as instituições; 
continuar com a perseguição penal 
que desenvolvemos ombro a om-
bro com o Ministério Público ... A 
justiça reivindicará à sociedade na 
sua missão de construção “ (Siglo 
XXI, 24/04/15).

Quando eles falam sobre insti-

tuições referem-se a aperfeiçoar o 
Estado, órgão de repressão dos ri-
cos para manter os pobres oprimi-
dos, e comprometem-se em manter 
o domínio do grande capital e adiar 
qualquer luta para acabar com a 
miséria, a ignorância e a violência. 
Em Honduras o Partido Liberal 
é o que está ficando com a maior 
parte das manifestações. Suas de-
clarações tem sido as mais contun-
dentes contra o governo corrupto. 
Mesmo o Livre tem ficado com um 
discurso mais conciliador e institu-
cional.

A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 
PASSA PELA LUTA CONTRA 

O CAPITALISMO 

A corrupção não é a doença, 
mas um sintoma, um dos muitos, 
dos que alimentam esta sociedade 
onde o dinheiro pesa mais do que 
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“Presidente Ladrão, Renúncia Já!”
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qualquer coisa, na qual ter mais ri-
queza é  símbolo de poder. Marx 
disse que o capitalismo não pode-
ria ter sido estabelecido, senão na 
base da corrupção, roubo e assassi-
nato. Na acumulação primitiva isto 
é o que prevalece para que os ricos 
de hoje tenham obtido seu capital 
inicial. 

Enquanto a ala da burguesia li-
beral reclama da corrupção e pede 
mão  dura contra ela, sua solução é 
reforçar o sistema judicial e prisio-
nal: que existam punições mais du-
ras e, se for possível, um pouco de 
transparência. Alardeiam a neces-
sidade de incutir a ética e os valo-
res morais. A isso se reduz a “luta 
contra a corrupção” da burguesia e 
seus aliados. 

Para os marxistas a corrupção 
é intrínseca à ideologia capitalis-
ta, o individualismo, a lógica do 
capital que convida à acumulação 
de riqueza pois esta é o que defi-
ne o papel que você pode jogar nas 
esferas de poder. Isto traz implíci-
to conseguir esta riqueza sem im-
portar se é de uma forma legal ou 
ilegal. Pode-se dizer que a proprie-
dade privada, o individualismo e a 
corrupção se movem como uma só 
peça no capitalismo. Dentro deste 
sistema a corrupção e o roubo são 
“um mal necessário para o propó-
sito de fazer dinheiro”.

É por isso que afirmamos que 
lutar contra a corrupção não passa 
por ter comissões de controle es-
tatal ou campanhas de moralidade 
e honestidade, mas por  destruir o 
sistema que cria as condições do 
individualismo, a ganância e a mi-
séria. Se nós lutamos contra o ca-
pitalismo também estamos lutando 
contra a violência e a desigualdade.

CONSTRUIR UMA DIREÇÃO 
REVOLUCIONÁRIA

Em ambos os países e em toda 
a América Central, a necessidade 

de encontrar uma alternativa ao 
capitalismo é fundamental. A his-
tória desses povos está ligada por 
tradições, história e aspirações. Fo-
ram as burguesias locais que divi-
diram o corpo da América Central 
para facilitar o domínio dos povos. 
Hoje, vemos precisamente ao que 
se refere este domínio, são burgue-
sias corruptas, assassinas e subor-
dinadas que estão sob as ordens do 
imperialismo norte-americano, o 
qual dita a agenda a ser seguida em 
cada caso.

As lutas contra a corrupção são 
verdadeiras explosões de raiva e 
genuína indignação contra o po-
der despótico das oligarquias lo-
cais. Estes cínicos acreditam que 
podem fazer o que quiserem com 
os nossos recursos econômicos e 
naturais, mesmo com nossas vidas. 
Eles têm, em cada país, vários par-
tidos que representam os interesses 
da grande burguesia, estão organi-
zados, não só em nível regional, 
mas internacionalmente para im-
plementar as suas políticas anti-
-operárias e anti-camponesas.

Nossa tarefa, dos jovens e dos 
trabalhadores não é só a de depurar 
o estado de saqueadores, mas tam-
bém de acabar com ele. Para isso 
é necessário um partido revolu-
cionário, uma alavanca que possa 
orientar a classe trabalhadora e a 
juventude nesta luta, que acumule 
as experiências das lutas passadas 
e atuais, das lutas internacionais, e 
que possa nos momentos decisivos 
estar à altura do despertar revolu-
cionário dos nossos povos.

As lutas atuais são um prenún-
cio de mobilizações ainda maiores, 
como os acontecimentos revolu-
cionários  de 2009 em Honduras 
contra o golpe de estado, os estu-
dantes e jovens estão mostrando 
o caminho para os trabalhadores e 
camponeses que vão a luta e farão 
tremer o regime de opressão atu-
al, mas se trata não de balançá-lo, 

mas sim de derrubá-lo e ao mesmo 
tempo construir uma sociedade so-
cialista.

Junte-se à CMI e lute com a 
gente para construir esta alavanca 
para mudar o mundo, o partido da 
revolução mundial.
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Devido ao infame assassinato 
de Freddie Gray pela polícia de 
Baltimore, o movimento #Bla-
ckLivesMatter [As vidas dos ne-
gros importam] voltou com toda 
a força. Mais uma vez, dezenas de 
milhares de pessoas tomaram as 
ruas em todo o país para protes-
tar contra o racismo e a violência 
policial. Esses assassinatos, que 
antes passavam despercebidos de 
tão rotineiros que eram, agora se 
tornaram instigadores de forças até 
então adormecidas nas entranhas 
da sociedade americana. 

O movimento expressa o pro-
fundo descontentamento de várias 
gerações de americanos que foram 
abandonados e traídos por um sis-
tema que tinha sido apresentado a 
eles como se funcionasse para to-
dos, mas que na verdade só serve 
a uma pequena minoria. A medida 
que mais americanos chegam a 
conclusão que a violência não par-
te apenas desta ou daquela banda 
podre da polícia, mas de um siste-
ma doente e apodrecido até a sua 
raíz, a trágica morte de mais um jo-
vem negro nas mãos do estado foi 
a fagulha que acendeu o fogaréu. 

A apenas quarenta milhas de 
Washington, Baltimore é a Detroit 
da costa leste. Um antigo e pode-
roso centro industrial, que delimi-
tava a fronteira entre o norte e o 
sul,  seu declínio – brilhantemente 
mostrado na série de televisão The 
Wire – transformou a vida de de-
zenas de milhares de seus cidadãos 
em um inferno na terra. Já redu-

zida, torturada e humilhada pelo 
declínio da indústria americana, 
que já dura décadas, Baltimore foi 
golpeada ainda mais violentamen-
te pela Grande Recessão em 2008. 
Em 2012, os empregos no setor in-
dustrial em Baltimore caíram 35% 
em relação à 2000. O índice oficial 
de pobreza aumentou para cerca de 
25%. Dos cem maiores condados 
do país [equivalentes aos muni-
cípios brasileiros], as crianças de 
Baltimore enfrentam as menores 
chances de escapar da pobreza. As 
condições de vida para jovens de 
15 a 19 anos nos bairros pobres da 
cidade se assemelham às de Xan-
gai, Johannesburgo, Nova Delhi 
e Ibadan (a terceira cidade mais 

populosa da Nigéria). Quando fa-
lamos de um futuro sombrio para 
a juventude no capitalismo, Balti-
more serve de pôster para esse fu-
turo. 

Sem dúvida, as enojantes dispa-
ridades raciais, tão enraizadas no 
capitalismo americano, exercem 
um papel de relevo ao definir quem 
sofre mais com a crise. Contudo, 
as cenas em Baltimore são prova 
de que a experiência dos últimos 
anos está levando trabalhadores e 
jovens a lutarem juntos contra a 
opressão e a exploração. Vídeos 
e entrevistas mostram milhares de 
jovens de todas as raças se unindo 
em solidariedade e união, cami-
nhando pelas ruas dos bairros há 

Baltimore, Bernie Sanders e a 
Revolução que está fermentando
John Peterson

“Freddie não morreu em vão, direitos civis já!”
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muito negligenciados pelo estado, 
exceto pela presença ostensiva da 
polícia, com suas armas e sua vio-
lência. Seus rostos estavam mar-
cados por uma enorme confiança, 
nascida da consciência do enorme 
potencial que tem de transformar 
coletivamente a sociedade. Esse 
é outro exemplo de como o “pro-
cesso molecular de revolução” – 
como foi descrito por Leon Tros-
tky – está se aproximando cada vez 
mais, centímetro a centímetro, de 
tornar-se uma revolução de mas-
sas.

Que a questão da brutalidade 
policial não é simplesmente uma 
questão de gênero ou raça ficou 
evidenciado no fato de que três dos 
policiais acusados eram negros, 
sendo um deles uma mulher. O 
prefeito de Baltimore é uma mu-
lher negra que ocupa vários cargos 
a nível estadual e federal no Parti-
do Democrata. Simplesmente ten-
do uma representação mais ampla 
de minorias e mulheres na polícia 
e no governo não muda fundamen-
talmente nada. O que importa so-
bretudo são os interesses de classe 
que os indivíduos representam. O 
problema fundamental é o siste-
ma dos que têm e os que não têm, 
dos exploradores e explorados, no 
qual a classe dominante usa as leis, 
juízes, policiais e outras formas 
de violência estatal para defender 
seus interesses, riquezas e poder. 

As acusações contra esses poli-
ciais só foram levadas adiante para 
apaziguar os ânimos populares. 
Foi o afago que acompanhou uma 
mordida composta por um ditato-
rial toque de recolher e dois mil 
soldados do exército, reforçados 
por outras centenas das tropas es-
taduais patrulhando as ruas de uma 
das principais cidades americanas. 
Mas repressão estatal e pequenas 
concessões não são suficientes 
para conter a maré da luta de clas-
ses indefinidamente.

A verdadeira atitude do estado 
em relação aos seus próprios fun-
cionários ficou claramente exposta 
quando a fiança estipulada e paga 
foi de 350.000 dólares ou me-
nos para os oficiais acusados pela 
morte de Gray, enquanto que um 
jovem “baderneiro” que quebrou 
o vidro da janela de uma viatura 
segue confinado na cadeia com 
uma fiança impagável de 500.000 
dólares. Não podemos confiar em 
um sistema de justiça onde os ricos 
escrevem as leis- não existe impar-
cialidade jurídica em uma socie-
dade dividida em classes opostas. 
Não importa qual seja o desfecho, 
não haverá justiça para Freddie 
Gray e milhões de outras vítimas 
deste sistema agonizante até que o 
próprio capitalismo seja atirado no 
triturador de lixo da história.

Portanto, não surpreende o fato 
de que a atenção da mídia ficou 

hipocritamente concentrada nos 
incidentes de quebra de janelas e 
saques. Os manifestantes foram 
execrados por estarem “destruin-
do sua cidade”. Para deixar claro, 
os marxistas não acreditam que 
destruir carros e vitrines seja uma 
tática útil para conseguir transfor-
mações sociais duradouras. Nosso 
programa defende a propriedade 
coletiva e democrática dos meios 
de produção, educação, saúde, 
transporte e habitação. Somos 
a favor de ações coletivas, tais 
como greves, ocupações de locais 
de trabalho, manifestações de rua 
e solidariedade. Mas entendemos 
porque tantos moradores não en-
xergam Baltimore como sendo a 
“sua” cidade, mas como uma ci-
dade controlada pelos odiados e 
parasitas dos grandes bancos e cor-
porações. Como Ta-Nehisi Coates 
escreveu no The Atlantic: “quan-
do a não-violência é propagada 
como forma de tentar minimizar 
as repercussões da brutalidade po-
licial, a sua máscara cai. Quando 
a não-violência aparece no meio 
da guerra com o agressor propon-
do trégua, ela revela-se como um 
truque. Quando a não-violência é 
pregada pelos representantes do 
estado, enquanto o estado distribui 
cacetadas para os seus cidadãos, 
ela demonstra ser uma armadilha.”

Ou como Leon Trotsky expli-
cou eloquentemente em A Moral 
deles e a Nossa: “Um dono de es-
cravos que, através de violência e 
esperteza, prende seu escravo com 
correntes, e um escravo que atra-
vés de esperteza e violência quebra 
essas mesmas correntes - que os 
eunucos ingênuos nos digam que 
eles são iguais perante um tribunal 
de moralidade!” 

Muitos líderes naturais, corajo-
sos e inspiradores, emergiram es-
pontaneamente deste movimento 
– somente para afundar na obscuri-
dade ou em celas de prisões assim 
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Repressão em Baltimore



AMÉRICA SOCIALISTA
50

que a maré da revolta recuou. A 
tragédia é que não há uma organi-
zação ou liderança grande o sufi-
ciente para canalizar e galvanizar 
a energia das massas em uma coor-
denada e persistente atividade po-
lítica. Armado com um programa 
claro e uma estrutura democrática, 
o movimento poderia espalhar-se 
rapidamente e tornar-se uma força 
política poderosa. A culpa por esse 
vácuo e por esse potencial des-
perdiçado está nas atuais lideran-
ças sindicais, que evitaram fazer 
qualquer coisa alem de uns poucos 
comentários simpáticos aos pro-
testos. Além da décima subsede da 
ILWU na Bay Area, que organizou 
uma greve de solidariedade no Pri-
meiro de Maio, não houve nenhum 
esforço dos sindicatos para colocar 
em ação seus enormes recursos 
para organizar e ampliar essa luta.

Devido ao pragmatismo do 
“senso comum” enraizado em 
nós pela mentalidade dominante 
do capitalismo americano - resu-
mida na frase inimitável, “apenas 
faça” - a maioria de nós não está 
inclinada a fazer generalizações 
teóricas amplas. Estamos limita-
dos pelos parâmetros estreitos e 
provincianos da análise política e 
histórica dos EUA. É por isso que 
os americanos tendem a reagir aos 
acontecimentos de forma empí-
rica e emocional, explodindo em 
revolta, apenas para sucumbir a 
sentimentos de impotência quando 
somos traídos e vemos que nada 
de essencial mudou. Ainda assim, 
milhões de pessoas estão instinti-
vamente fazendo as ligações entre 
baixos salários, racismo e desi-
gualdade. É tarefa do movimento 
sindical dar a essa percepção uma 
organização e expressão de classe 
independente. Até que isso acon-
teça, veremos muitos movimentos 
surgirem e caírem sem alcançarem 
plenamente seus objetivos. Mas 
aqueles que participam e observam 

vão aprender com a experiência, e 
passo a passo, essas lutas, impul-
sionadas por acidentes que expres-
sam necessidades históricas mais 
profundas, vão começar a unir-se, 
eventualmente convergindo em 
uma luta unificada contra o próprio 
capitalismo.

Aos americanos são dadas pou-
cas grandes oportunidades de se 
expressarem politicamente. É por 
isso que, mesmo que representem 
pouco mais do que o circo arma-
do dos interesses da burguesia, e 
sejam quase vazias de qualquer 
conteúdo político real, as eleições 
burguesas acabam despertando o 
interesse das pessoas pela política. 
Com uma esquerda historicamente 

debilitada, sem uma direção clara 
por parte dos líderes sindicais e na 
ausência de um partido operário, o 
vácuo deixado pela esquerda é ine-
vitavelmente preenchido, de forma 
distorcida, pelos liberais, oportu-
nistas e até mesmo pelos libertá-
rios.

A CANDIDATURA DE BERNIE SANDERS

A emergência da candidatura de 
Bernie Sanders à presidência é um 
sintoma que confirma essa pers-
pectiva. No deserto que é a políti-
ca americana contemporânea, sua 
chamada por um “socialismo de 
tipo escandinavo”, seus gritos con-
tra a “classe dos bilionários” e sua 
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proposta de “revolução política” 
naturalmente ressoam em milhões 
de pessoas. Ele está ousadamente 
trazendo à tona ideias e palavras 
que não estão presentes nos discur-
sos dos políticos há décadas. Os 
marxistas sabem que a Escandi-
návia é de fato capitalista e que os 
trabalhadores dessa parte do mun-
do estão sofrendo com a austerida-
de e a exploração crescente, mas 
para o trabalhador americano co-
mum, a ideia de sistemas de saúde 
e educação universais, habitações 
de qualidade e infraestrutura, além 
de medidas de proteção ambientais 
e trabalhistas, soam compreensi-
velmente atraentes!

De acordo com a UNICEF, os 
EUA ocupam o 36º lugar entre os 
41 países mais ricos do mundo, 
com 32,2% das suas crianças vi-
vendo abaixo da linha da pobreza, 
comparado com 5,3% na Noruega. 
Dado esse contraste, o apelo do re-
formismo é fácil de entender. Mas 
há um pequeno detalhe a se consi-
derar: dada a profunda crise orgâ-
nica do capitalismo, somente con-
trarreformas antitrabalhistas estão 
na agenda. Enquanto o capitalismo 
continuar a dominar as nossas vi-
das, a maioria não vai alcançar 
uma melhoria real, segura e uni-
versal nas suas condições de vida.

Contudo, não é um detalhe des-
prezível que Sanders tenha decidi-
do concorrer à presidência como 
um Democrata. Sejamos claros: o 
Partido Democrata nem é um par-
tido, e nem é democrático. É uma 
máquina eleitoral burocrática fir-
memente sob o controle do gran-
de capital. O próprio Sanders liga 
Hillary Clinton, a provável candi-
data democrata à Casa Branca, com 
gente como os  bilionários irmãos 
Koch e Sheldon Adelson. Apesar 
de não ser membro do partido de-
mocrata, ele o apoiou e votou com 
eles em questões como o apoio aos 
militares, ajuda ao governo reacio-

nário de Israel e na Guerra do Afe-
ganistão. 

Levar a cabo uma campanha 
presidencial nos dias de hoje re-
quer cofres bem cheios e um enor-
me aparato de campanha. Sanders 
não tem nem uma coisa nem outra. 
Mesmo tendo arrecadado impres-
sionantes 1.5 milhão de dólares 
apenas 24 horas depois de anun-
ciar sua candidatura, isso ainda é 
uma gota no balde estimado em 5 
bilhões que vai para as campanhas 
de 2016. É verdade que dinheiro 
não é tudo – inspirar ideias e entu-
siasmo conta muito- mas isso está 
longe de ser suficiente.

Também é necessário uma vas-
ta rede de simpatizantes para bus-
car os votos e explicar para as pes-
soas o que está em jogo. De acordo 
com Sanders, 175.000 pessoas se 
voluntariaram pelo seu site para 
participar de sua campanha. Mas 
não é tarefa fácil organizar um 
grupo tão grande, como o próprio 
Sanders admitiu em entrevista para 
Rachel Maddow. Fora dos bem or-
ganizados e bem financiados apa-
ratos dos Comitês Eleitorais de Re-
publicanos e Democratas, apenas o 
movimento sindical tem recursos 
e pernas para isso. É por isso que 
insistimos que os sindicatos devem 
ser a espinha dorsal de um futuro 
partido independente da classe tra-
balhadora. É também por isso que 
esse partido deverá ter uma estru-
tura organizacional clara, um pro-
grama claro, e candidatos demo-
craticamente eleitos e controlados 
pela base.

Além disso, denunciar a desi-
gualdade de forma abstrata não é 
suficiente. Sem um programa com-
pletamente elaborado de transfor-
mação socialista da sociedade, até 
mesmo as mais bem intenciona-
das iniciativas vão falhar. Por não 
colocar a questão da propriedade 
privada dos meios de produção no 
centro, a abordagem de Sanders 

não é tão diferente da de Robert 
Reich, cujas propostas resultam 
em uma fútil tentativa de salvar o 
capitalismo dele próprio.

Dada a falta de uma organiza-
ção independente, Sanders optou 
por encostar-se na máquina elei-
toral democrata já pronta. Além 
disso, ele já disse que não vai dis-
putar a presidencia de forma inde-
pendente se não vencer as prévias 
do Partido Democrata, e que vai 
apoiar o eventual candidato demo-
crata contra o republicano – uma 
vez que ele odiaria fazer o papel de 
“ser do contra”.

Ao optar concorrer como um 
democrata, Sanders não está apre-
sentando uma alternativa real ou 
desafiando Hillary Clinton. Sua 
participação nas primárias certa-
mente vai injetar linguagem e ide-
ais da classe trabalhadora no ano 
eleitoral, o que é muito necessário. 
Mas no fim, ao invés de iniciar o 
processo de afastamento dos sindi-
catos e do conjunto da classe traba-
lhadora do partido Democrata, ele 
só vai conseguir devolver pessoas 
bem intencionadas de volta ao apa-
rato democrata, que é dominado 
pelo grande capital. Ele pode até 
forçar Hillary a levar sua retórica 
mais a esquerda para cooptar al-
guns de seus apoiadores, mas no 
fim, serão os grandes doadores de 
campanha que ditarão as regras, 
não importa quem vença. 

Assim como o “candidato con-
tra a Guerra” Howard Dean serviu 
apenas de embalagem “progressis-
ta” para o pró-guerra John Kerry 
em 2004, também Sanders está se 
preparando para servir de amparo 
eleitoral. Esse tipo de disputa “in-
dependente” só pode desapontar 
os que estão ativamente buscando 
uma alternativa. Por isso que “fa-
zer algo” não é suficiente. Importa 
também o que está sendo feito e 
com que objetivo.

Os capitalistas estão preparan-
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do suas apostas e investindo alto 
tanto nos Democratas quanto nos 
Republicanos. Não importa quem 
vai parar na Casa Branca, as em-
presas da lista de 500 maiores cor-
porações do mundo da revista For-
tune serão as vencedoras. Esse vai 
e vem eleitoral vai continuar até 
que uma força de massas surja para 
desafiar o status quo. A ascensão 
da classe trabalhadora como força 
política será um processo de anos, 
com avanços e retrocessos, vitórias 
e derrotas. Será acompanhada por 
uma ampla e prolongada insatisfa-
ção social e lutas, e inevitavelmen-
te significará grandes giros, rachas 
e crises nos dois grandes partidos 
do país.

Se tivesse concorrido como in-
dependente, o apelo de Sanders te-
ria sido ainda maior a longo prazo, 
e ele poderia ter lançado as funda-
ções de algo muito maior no futu-
ro. A rápida ascensão do Podemos 
na Espanha e do Syriza na Grécia 
são exemplos do que é possível 
quando se confronta os partidos 
dos ricos abertamente, ao invés de 
tentar trabalhar dentro deles.

Nesse contexto, fomentar qual-
quer ilusão em Sanders é fomentar 
ilusões de que os pró-capitalistas 
democratas podem oferecer uma 
alternativa diante da crise para 
a classe trabalhadora. É por isso 
que os marxistas não podem ofe-
recer nem mesmo um apoio críti-
co à sua campanha. Se ele tivesse 
concorrido como candidato inde-
pendente de fato e usado sua can-
didatura como o primeiro passo do 
rompimento dos sindicatos com o 
partido Democrata e para o estabe-
lecimento de um partido genuina-
mente operário, nossa abordagem 
seria diferente, apesar de suas li-
mitações pessoais como político. 
O apoio e o entusiasmo que ele tem 
gerado são prova positiva de que a 
hora é certa para um partido ope-
rário de massas com um programa 

socialista. Milhões de trabalhado-
res teriam sido receptivos à essa 
ideia se pelo menos uma pequena 
amostra dela fosse dada!

Não é uma mudança insigni-
ficante na situação política o fato 
de que uma camada importante da 
classe trabalhadora e da juventude 
terão suas consciências transfor-
madas como resultado de Sanders 
estar no cenário, ainda que de uma 
forma truncada, incompleta e dis-
torcida. Dezenas de milhares de 
americanos vão inevitavelmente 
tirar conclusões revolucionárias 
cada vez mais avançadas, tanto 
dos sucessos quanto dos fracassos 
dessa experiência atual. Isso repre-
sentará um salto qualitativo na di-
reção certa, e que pode ser acelera-
do pela paciente e clara explicação 
das ideias marxistas.

Nos próximos meses, a pressão 

tremenda para evitar o “mal me-
nor” será colocada mais uma vez 
sobre nossos ombros - primeiro 
para apoiar Sanders, depois Clin-
ton. Diante disso, devemos nos 
manter firmes em nossas perspec-
tivas. Do contrário, seremos desa-
creditados por dar esperanças às 
pessoas em algo falso, e ninguém 
vai aprender com a experiência de 
bater cabeças contra a máquina do 
Partido Democrata. Ao mantermos 
nossas posições agora, enquanto 
dialogamos de forma flexível mas 
firme com os simpatizantes de 
Sanders, nós nos tornaremos uma 

grande referência política no futu-
ro. Ligando-nos com essas pesso-
as, sem dar apoio à Sanders e sua 
campanha em meio aos democra-
tas, vai exigir habilidade e cuida-
do, mas certamente nos dará mui-
tas oportunidades de construir uma 
liderança marxista revolucionária 
que a classe trabalhadora america-
na tanto precisa.

As vidas dos negros não valem 
nada para o capitalismo. Na verda-
de, nenhuma vida vale para esse 
sistema – somente o lucro. Lutar 
meramente pela igualdade dentro 
dos órgãos repressivos e por uma 
opressão igual para todos não é lu-
tar por uma liberdade genuína. O 
poder de mudar a sociedade existe, 
mas ainda em forma potencial. O 
que falta é transformá-lo em reali-
dade. Há muito tempo explicamos 
que quando a classe trabalhadora 
americana, este gigante adormeci-
do, começar a se mover, nada será 
capaz de bloquear seu caminho.

Choques econômicos e eventos 
internacionais também causarão 
um profundo impacto no desen-
volvimento da luta da classe traba-
lhadora americana. Da Venezuela, 
passando pelo Egito, Grécia, Espa-
nha, Israel e finalmente Wisconsin 
e Baltimore, o que parece ser uma 
teoria abstrata está se transforman-
do em realidade concreta diante de 
nossos olhos: o começo do começo 
da revolução socialista mundial. O 
processo já começou. Agora preci-
samos de clareza política e orga-
nização, além de um programa  e 
uma perspectiva que acabem com 
o domínio do capital de uma vez 
por todas. Se você concorda com 
essas ideias, nós o convidamos 
para juntar-se à CMI e lutar por um 
mundo melhor. Ferguson e Balti-
more são apenas a ponta do Ice-
berg! Lutar contra o sistema que 
gera o racismo, a desigualdade e 
a violência! Lutar por um partido 
operário! Lutar pelo socialismo!

Baltimore, Bernie Sanders e a Revolução que está fermentando

Bernie Sanders



AMÉRICA SOCIALISTA
53

“A classe operária não pode se 
limitar a tomar posse da máquina 
do Estado tal como está, e servir-
-se dela para os seus próprios 
fins.” (Karl Marx, A Guerra Civil 
na França, 11871).

Já faz 16 anos desde a vitória 
eleitoral de Hugo Chávez nas elei-
ções presidenciais de 1998, um 
acontecimento que se pode consi-
derar como um dos pontos iniciais 
da revolução bolivariana (que ob-
viamente tem suas raízes na insur-
reição popular do “Caracazo” de 
1989 e no fracassado levante cívi-
co popular de fevereiro de 1992, 
entre outros).

A revolução bolivariana tem 
a seu favor uma série de avanços 
muito importantes no campo da 
melhoria das condições materiais 
das massas (particularmente na 
educação, na saúde, na moradia 
e na alimentação), no campo do 
avanço no nível da organização e 
consciência política das massas e 
também no campo de seu próprio 
desenvolvimento e definição ideo-
lógica.  

Não é necessário se estender 
quanto aos avanços materiais da 
revolução, mas sim vale a pena 
mencionar alguns dados que falam 
por si: a extensão da atenção sani-

tária para o conjunto das comuni-
dades com as diferentes fases da 
Missão Bairro Adentro, aplicada 
com o apoio de milhares de médi-
cos e técnicos cubanos; a expansão 
do sistema educativo em todos os 
níveis, incluindo a erradicação do 
analfabetismo; um plano massivo 
de construção de moradias para 
entregá-las às famílias que delas 
necessitam.

No campo da organização e 
consciência política das massas, 
temos visto uma transformação 
extraordinária, que é inclusive a 
característica fundamental de todo 
processo revolucionário. Afirma-
va o revolucionário russo Leon 
Trotsky no prólogo de sua “Histó-
ria da Revolução Russa”: “O traço 
característico mais indiscutível das 
revoluções é a intervenção direta 
das massas nos acontecimentos 
históricos. Em tempos normais, 
o Estado, seja monárquico ou de-
mocrático, está acima da nação; a 
história fica a cargo dos especia-
listas deste ofício: os monarcas, 
os ministros, os burocratas, os 
parlamentares, os jornalistas. Mas 
nos momentos decisivos, quando a 
ordem estabelecida se torna insu-
portável para as massas, elas rom-
pem as barreiras que as separam do 

discurso político, derrubam seus 
representantes tradicionais e, com 
sua intervenção, criam um ponto 
de partida para o novo regime... A 
história das revoluções é para nós, 
acima de tudo, a história da irrup-
ção violenta das massas no gove-
ro do seu próprio destino.” (Leon 
Trotsky, História da Revolução 
Russa, 1929-32 nossa ênfase).

Na derrota do golpe de estado 
de Carmona em abril de 2002, na 
derrota da greve de sabotagem pa-
tronal de 2002-03, das guarimbas 
[1] de 2004, do referendo revoga-
tório, na luta pela reforma agrária, 
nas batalhas pelo controle operário 
da Invepal, Inveval e tantas outras 
empresas, na luta pela reestatização 
da SIDOR e pelo controle operário 
nas indústrias básicas de Guayana 
e tantas outras experiências, a prin-
cipa característica foi justamente a 
irrupção violenta das massas no 
governo de seu próprio destino. As 
massas de trabalhadores e campo-
neses, as mulheres dos bairros, a 
juventude revolucionária, demons-
traram vezes seguidas um alto ní-
vel de consciência política de seus 
interesses gerais e da necessidade 
de participar diretamente em lugar 
de delegar a outros.

Foram criadas literalmente de-

A transição para o socialismo na 
Venezuela: o que fazer?
Jorge Martin

Escrito em setembro de 2014 e publicado no primeiro número de “Processo: revista crítica de esquerda” da 
Escola do Governo Hugo Chávez Frias da governança de Mérida.

[1] Guarimbas são ações de sabotagem, tais como o bloqueio de trânsito de veículos, etc., que a oposição reacio-
nária emprega na Venezuela para criar um ambiente de caos e estimular a contrarrevolução golpista. [NT]
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zenas de organizações revolucio-
nárias de diferentes tipos e áreas 
de atuação, desde os Comitês de 
Terras Urbanas e os Círculos Bo-
livarianos, as Escolas de Formação 
Política, os Conselhos Revolucio-
nários de Trabalhadores, Sindi-
catos Bolivarianos, organizações 
camponesas, de bairro, culturais, 
desportivas, de jovens e muitas ou-
tras. 

Milhões de pessoas que ante-
riormente nunca participaram da 
política se envolveram diretamen-
te na decisão de seu próprio futu-
ro porque sentiram que esta era a 
sua revolução e que eram elas que 
estavam tomando o poder em suas 
próprias mãos.   

Esse nível de consciência e or-
ganização é mais importante que 
os próprios ganhos materiais para 
explicar a capacidade de resistên-
cia revolucionária frente aos cons-
tantes ataques da oligarquia e do 
imperialismo. Em 12 e 13 de abril 
de 2012, centenas de milhares de 
trabalhadores, donas de casa e jo-
vens revolucionários saíram às 
ruas, cercando o Forte Tiuna, a 42º 
Brigada Paraquedista de Maracay, 
nas praças Bolívar de povoados e 
cidades e ao redor do Palácio de 
Miraflores. Não estavam defen-
dendo nenhuma conquista material 
(que naquele momento ainda não 
havia), mas a revolução em si, nes-
te caso um presidente que eles ha-
viam colocado no poder e que sen-

tiam que representava diretamente 
seus interesses e a possibilidade 
de transformar a realidade, contra 
uma oligarquia que representava 
o passado e sua exclusão da vida 
política.

Milhões passaram por priva-
ções materiais durante a crimino-
sa greve de sabotagem patronal 
durante o natal do ano de 2002. 
Milhões de trabalhadores, mora-
dores das comunidades e elemen-
tos revolucionários da guarda na-
cional cercaram e defenderam as 
instalações petrolíferas, e milhares 
de trabalhadores da PDVSA [a es-
tatal petrolífera da Venezuela] se 
lançaram para tomar a empresa e 
reativar a produção. Tampouco es-
tavam defendendo os módulos de 
Bairro Adentro, as missão Robin-
son, nem às Moradias Socialistas, 
que não existiam ainda. Estavam 
exercitando seu poder, irrompendo 
de forma violenta no governo de 
suas vidas e seu futuro. 

Na questão da definição ideoló-
gica também a revolução bolivaria-
na deu passos gigantescos adiante. 
Quando o presidente Chávez che-
gou ao poder em 1998 seu progra-
ma era um programa de progresso 
social, renovação democrática e 
soberania nacional. Um programa 
progressista sem dúvida, que se co-
nectava com as aspirações de mu-
danças profundas das massas, mas 
que não colocava de forma explíci-
ta um desafio ao capitalismo e nem 
ao imperialismo.

Foi a própria experiência prá-
tica da revolução que a empurrou 
para frente. Quando o presidente 
Chávez propôs as 49 Leis Habi-
litantes, em dezembro de 2001, 
imediatamente a oligarquia e o 
imperialismo começaram a pre-
parar um golpe de estado. As leis 
que estavam sendo propostas não 
eram, em si mesmas, tão radicais 
nem anticapitalistas. Tratava-se de 
uma série de reformas progressis-

tas no campo da reforma agrária e 
da pesca, acompanhadas da toma-
da de controle direto do conselho 
da administração da PDVSA. 

 O caráter parasitário, rentista, 
retrógado – e servil perante o im-
perialismo – das oligarquias vene-
zuelanas (quer dizer, os latifundiá-
rios, capitalistas e banqueiros) não 
podia permitir nem esses avanços 
limitados. Ainda mais que a elei-
ção de Chávez veio acompanhada 
de uma mobilização das mais am-
plas massas populares que estavam 
se organizando em todos os níveis, 
um processo que o próprio presi-
dente impulsionava e ampliava. 

Essa oligarquia contou com o 
apoio aberto do imperialismo (não 
apenas dos EUA, mas também da 
União Europeia e particularmente 
da antiga potência colonial, a Es-
panha). Uma conclusão inevitável: 
não se podia levar adiante nenhu-
ma transformação séria que me-
lhorasse as condições de vida das 
massas e permitisse o progresso 
geral do país sem enfrentar o poder 
da oligarquia e do imperialismo.

Em 16 de maio de 2004, diante 
de uma enorme mobilização revo-
lucionária de repúdio ao parami-
litarismo e à reação, o presidente 
Chávez declarou que a revolução 
bolivariana adquiria um caráter 
anti-imperialista. Uns dias antes 
havia sido descoberto em uma fa-

A transição para o socialismo na Venezuela: o que fazer?
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Encontro nacional de comunas socialistas
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zenda perto de Caracas um grupo 
paramilitar colombiano com um 
plano de assassinar o presidente. 
Era o clímax da campanha de gua-
rimbas, nos meses de fevereiro e 
março, que representava uma nova 
investida reacionária contra a revo-
lução. 

“A Revolução Bolivariana de-
pois de cinco anos e três meses e 
um pouco mais de governo, e de-
pois de passar por várias etapas, 
entrou numa etapa anti-imperialis-
ta, esta é uma revolução anti-impe-
rialista e isso é repleto de conteúdo 
especial que nos impõe, sim, que 
nos impõe um pensamento claro 
e a ação não só na Venezuela mas 
sim no mundo inteiro” declarou o 
presidente Chávez naquela oca-
sião.

Alguns meses depois Hugo 
Chávez declarou o caráter socialis-
ta da revolução e a necessidade de 
superar o capitalismo. Em Janeiro 
de 2005, em discurso na cerimônia 
de encerramento do Fórum Mun-
dial no Brasil Chávez afirmou: 
“Cada dia estou mais convencido, 
sem nenhuma dúvida em minha 
mente e como disseram muitos 
intelectuais, de que é necessário 
transcender o capitalismo. Mas o 
capitalismo não pode ser transcen-
dido de dentro do próprio capita-
lismo, mas sim através do socialis-
mo, o verdadeiro socialismo, com 
igualdade e justiça”.

Esse discurso abriu um debate 
muito amplo sobre o socialismo, 
que envolveu milhões de pesso-
as. Foi também naquele período 
quando se efetuou as primeiras 
expropriações, de latifúndios, mas 
também de empresas que foram 
abandonadas por seus empresários 
(como o caso da Invepal e Inveval) 
e que seus trabalhadores queriam 
colocar sob o controle operário.

Inevitavelmente, a luta para 
melhorar as condições de vida ge-
ral das massas colocava no centro 

da discussão a questão da econo-
mia e da propriedade dos meios de 
produção. Ficava claro que dentro 
do marco do capitalismo não era 
possível resolver os problemas 
de miséria, pobreza, desnutrição, 
analfabetismo e atraso econômico 
que assediavam a maioria da popu-
lação.

Nas eleições presidenciais de 
2006, Hugo Chávez disse aberta-
mente que a opção não era entre ele 
e o candidato da oposição Manuel 
Rosales, mas entre capitalismo e 
socialismo. Foi uma das maiores 
enxurradas de votos que jamais 
havia recebido antes a revolução 
bolivariana: 7,3milhões, ou 63% 
dos votos com uma participação 
eleitoral de 75%. 

E, no entanto, 8 anos mais tarde 
, apesar de todos os êxitos conquis-
tados, a revolução não se comple-
tou. A Venezuela continua sendo 
um pais capitalista, em que a pro-
dução para o lucro privado segue 
dominando a economia, e o velho 
aparato do estado burguês, mesmo 
debilitado, segue existindo e não 
foi substituído por uma nova insti-
tucionalidade revolucionária.

A oligarquia e o imperialismo 
seguem conspirando contra a re-
volução bolivariana e contam para 
isso com setores decisivos da eco-
nomia.

O revolucionário francês Saint-
-Just, um dos principais dirigentes 
políticos e militante da grande re-
volução francesa, já advertia que 
“os que fazem uma revolução pela 
metade não fazem nada mais que 
cavar para si uma sepultura”.    

Devemos nos perguntar, que 
medidas seriam necessárias para 
completar a revolução? E, sobre-
tudo, porque não foram tomadas?

As medidas a tomar são claras 
e além disso já foram anunciadas 
pelo próprio presidente Chávez em 
inúmeras ocasiões: o estabeleci-
mento de uma economia socialista 

e a abolição do velho aparato do 
estado burguês. Já em 2007 de-
pois da vitória eleitoral de 2006 e 
durante a posse do novo gabinete, 
Hugo Chávez falou dos 5 motores 
da revolução socialista, insistin-
do novamente na necessidade de 
“desmontar” o “velho estado bur-
guês que está vivinho e lutando” e 
de construir um “estado revolucio-
nário”, um “estado socialista”.

ABOLIÇÃO DO ESTADO BURGUÊS 

Sobre o que estamos falando? 
A experiência da Comuna de Paris 
de 1871 nos dá uma ideia clara de 
que tipo de estado uma revolução 
socialista necessita. Foi essa mes-
ma experiência que levou a Marx e 
Engels a fazer uma modificação no 
Manifesto Comunista. Em seu pró-
logo para a edição alemã de 1872 
desse texto, afirmam que baseado 
na experiência da Comuna de Pa-
ris, “na qual o proletariado, pela 
primeira vez, teve o Poder político 
em suas mãos pelo espaço de dois 
meses” ficou demonstrado  que “a 
classe operária não pode se limitar 
a tomar posse da máquina do Esta-
do tal como existe, e colocá-la em 
movimento para os seus próprios 
objetivos”.

A experiência  da revolução 
bolivariana confirma plenamente a 
validade desta observação. Sobram 
os exemplos de como o velho esta-
do burguês da IV República (que 
segue “vivo e lutando”)  serve para 
sabotar a iniciativa revolucionária 
das massas e bloquear inclusive as 
leis e medidas do próprio governo. 
Desde juízes que libertam corrup-
tos e os ajudam a escapar, a funcio-
nários que bloqueiam o registro de 
um sindicato ou fiscais trabalhistas 
que estão a serviço dos patrões, até 
oficiais da guarda nacional que es-
tão do lado dos latifundiários, para 
mencionar apenas alguns casos.

Não é por acaso que o exemplo 

A transição para o socialismo na Venezuela: o que fazer?
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da Comuna de Paris foi detalhada-
mente estudada por Lenin quando 
os bolcheviques estavam justa-
mente preparando-se para a toma-
da do poder na Rússia. No livro 
“A Guerra Civil na França”, Karl 
Marx explica as principais caracte-
rísticas da Comuna:

“se Paris pôde resistir foi so-
mente porque, em consequência do 
cerco, o exército havia-se desfeito, 
e foi substituído por uma Guarda 
Nacional, cujos principal contin-
gente era formado pelos operários. 
Agora se trata de converter esse 
feito em uma instituição duradou-
ra. Por isso, o primeiro decreto da 
Comuna foi para suprimir o exér-
cito permanente e substituí-lo pelo 
povo armado”.

“A Comuna era formada por 
conselheiros municipais eleitos 
por sufrágio universal nos diversos 
distritos da cidade. Eram represen-
tantes responsáveis de mandato 
revogável a qualquer momento. A 
maioria dos seus membros eram, 
naturalmente, operários ou repre-
sentantes reconhecidos pela clas-
se operária. A Comuna não havia 
de ser um organismo parlamentar, 
mas uma corporação de trabalho, 
executiva e legislativa ao mesmo 
tempo. Em vez de continuar sendo 
um instrumento do governo cen-

tral, a polícia foi despojada imedia-
tamente de seus atributos políticos 
e convertida em instrumento da 
Comuna, responsável diante dela e 
revogável a qualquer momento. O 
mesmo se fez com os funcionários 
dos demais setores da administra-
ção.  Desde os membros da Co-
muna até os mais simples servidor, 
todos os servidores públicos deve-
riam receber salários de operários. 
Os privilégios criados e os gastos 
de representação de altos digni-
tários do Estado desapareceram 
junto com os próprios altos digni-
tários. Os cargos públicos deixa-
ram de ser propriedade privada dos 
testas de ferro do governo central. 
Nas mãos da Comuna foram postas 
não só a administração municipal, 
mas toda atividade exercidas até 
então pelo Estado”. (K. Marx, A 
Guerra Civil na França).

Quer dizer:
1. a eleição e a revogabilidade 

a qualquer momento dos represen-
tantes públicos

2. nenhum funcionário público 
pode ganhar um salário maior que 
o do operário

3. a supressão do exército per-
manente pelo povo armado

Este é um programa simples 
que permitiria quebrar a espinha 
dorsal do velho estado burguês e 

iniciar a construção, na prática, de 
um estado comunal, revolucioná-
rio. Se nenhum cargo público re-
cebe mais do que o salário de um 
trabalhador (se poderia aceitar que 
fosse um salário de um trabalhador 
qualificado) isso exclui automati-
camente os carreiristas, arrivistas e 
corruptos  e além do mais garante  
que o representante não se afaste 
das condições de vida e dos pro-
blemas daqueles que representa. 
A revogabilidade a qualquer mo-
mento garante também que quando 
um representante deixe de repre-
sentar as opiniões daqueles que o 
elegeram, em lugar de esperar cin-
co anos até as próximas eleições, 
se pode substituí-lo por outro que 
representa mais fielmente sua von-
tade.

Finalmente, a supressão do 
exército permanente e sua substi-
tuição por um sistema de milícias, 
o que significa “o povo armado”, 
garante que o exército não pode 
ser usado contra o povo mas sim 
que está a seu serviço. Apesar de 
que na Venezuela tenha-se avança-
do bastante ao expurgar das forças 
armadas elementos contrarrevolu-
cionários (muitos saíram por sua 
própria conta no episódio da praça 
de Altamira em 2002), a lealdade 
dos comandos e oficiais à revolu-
ção bolivariana não está garanti-
da de forma automática. Vimos 
como destacados oficiais mudaram 
para o lado contrarrevolucionário 
(como no caso do general Baduel) 
e inclusive recentemente se des-
baratou uma conspiração golpista 
que envolvia comandos das forças 
aéreas e outros.

EXPROPRIAÇÃO DA OLIGARQUIA E DO 
IMPERIALISMO  

No plano da  economia,  como 
Chávez explicou claramente no 
Plano da Pátria Socialista, a Vene-
zuela segue dominada pelo sistema Irrupção das massas na vida política
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capitalista. Apesar da recuperação 
da PDVSA e de que alguns seto-
res estratégicos estejam nas mãos 
do estado (em alguns casos através 
das estatizações ou reestatizações), 
a burguesia nacional e multina-
cional continuam tendo nas suas 
mãos  alavancas chaves da econo-
mia. Entre elas, grande parte do se-
tor bancário e securitário, a maior 
parte da indústria manufatureira, 
a produção e distribuição dos ali-
mentos, etc.

Além do mais é uma burguesia  
parasitária, apátrida e rentista, que 
aumenta a sua riqueza principal-
mente com base no roubo, na es-
peculação, no mercado negro, no 
ágio, no contrabando, no cadivis-
mo [esquema de fraudes que per-
mite o desvio e a evasão de capi-
tais, NT], e que longe de reinvestir 
seus lucros no desenvolvimento do 
aparato produtivo do país, se de-
clara em greve de investimentos e 
prefere levar seu capital para Nova 
York, Londres, Miami, Panamá ou 
Bogotá.

Durante anos foram feitos por 
parte do governo bolivariano re-
petidos apelos ao empresariado 
nacional  para mudar e assumir 

um papel produtivo. Todos fizeram 
ouvidos moucos . A burguesia não 
pode se reconciliar com a revolu-
ção, enquanto a revolução conti-
nua existindo. Significa que o que 
empurra o conjunto da burguesia 
a opor-se à revolução bolivariana 
é, precisamente, que a revolução 
é uma ameaça ao seu poder, pri-
vilégios, e propriedade. Um capi-
talista só vai investir na produção 
se estiver seguro que “seus” tra-
balhadores não vão decidir criar 
um sindicato revolucionário, exi-
gir seus direitos e, na sequência 
da luta, formar um conselho de 
trabalhadores  e aplicar medidas 
de controle operário. Além disso, 
se os operários estão encorajados 
pelas declarações do presidente fa-
vorável ao controle operário e por 
decisões anteriores de nacionalizar 
empresas em luta (SIDOR, Inve-
val, Invepal, etc), fica claro que o 
capitalista não pensa que este seja 
uma “situação favorável” para fa-
zer negócios.  

Por outro lado, as tentativas 
de regular o mercado capitalis-
ta para proteger os interesses do 
povo trabalhador, particularmente 
as medidas de controle aplicadas 

a partir de 2003 depois da derro-
ta da greve de sabotagem patronal 
(locaute), chegaram ao seu limite. 
A experiência mostrou de maneira 
palpável que não se pode regular 
o “livre mercado” capitalista. Ao 
controle de preços a classe capita-
lista respondeu com a sabotagem, 
o armazenamento especulativo, o 
desvio da produção, o contraban-
do, o mercado negro, etc.

Ao controle do câmbio a classe 
capitalista respondeu com a fuga 
de capital, a vigarice da Cadivi 
(criando empresas de fachada, im-
portando contêineres com merca-
dorias de baixo valor e qualidade), 
o ágio , o desvio de dólares para o 
mercado negro, etc.

Nas recentes reuniões com os 
empresários nas chamadas “mesas 
da paz econômica” a classe capita-
lista deixou claro quais são as suas 
exigências: a liberalização dos 
preços, o câmbio livre do dólar, o 
fim da estabilidade no emprego e 
a “flexibilização” da legislação tra-
balhista. Isso significa colocar um 
fim a todas aquelas medidas que a 
revolução aplicou para defender o 
povo trabalhador, e dar aos capita-
listas a possibilidade de explorar o 

“Vamos para o Socialismo”



AMÉRICA SOCIALISTA
58

trabalho assalariado sem nenhum 
limite. 

Se o governo bolivariano fizer 
concessões significativas neste ter-
reno, isso terá dois efeitos: 1. os 
capitalistas vão sair fortalecidos  
e vão exigir mais concessões; 2. 
o povo trabalhador será golpeado, 
levando a uma  desmoralização, 
desmobilização, ceticismo e apa-
tia diante da revolução. Isso re-
presentaria uma ameaça mortal à 
própria existência da revolução.Na 
verdade a situação não é difícil de 
diagnosticar. Enquanto a revolução 
mantenha o seu dinamismo, a oli-
garquia a verá como uma ameaça. 
Enquanto as oligarquias controla-
rem as alavancas fundamentais da 
economia, vão usá-las para sabotar 
a economia. Os interesses gerais 
da maioria da população entram 
em conflito direto com os interes-
ses particulares de uma minoria de 
grandes proprietários dos meios de 
produção (indústria, banco e terra).

Disso se deduz que a única solu-
ção que beneficia a maioria da po-
pulação  é justamente a expropria-
ção da oligarquia. Lenin insistia, 
referindo-se à abolição do estado 
burguês, que estas medidas “refe-
rem-se à reorganização do Estado, 
à organização puramente político 
dá sociedade, mas é evidente que 
só adquirem seu pleno significado 
e importância em conexão com a 
‘expropriação dos expropriadores’ 
em execução ou em preparação, 
ou seja, com a transformação da 
propriedade privada capitalista dos 
meios de produção em propriedade 
social.” (Lenin, O Estado e a Re-
volução, 1917). 

De fato, a expropriação dos 
grandes capitalistas não é somente 

uma medida necessária para co-
locar a produção a serviço da so-
ciedade, mas sim que além disso 
é uma medida de justiça democrá-
tica. Se considerarmos a lista das 
300 ou 400 pessoas que assinaram 
suas participações na posse do gol-
pista Pedro Carmona “o breve”, em 
sua grande maioria impunes, ou 
seja, que violentaram ilegalmente 
a vontade democrática da maioria, 
e se expropria as suas empresas, 
fazendas e bancos, por esse ato se 
estaria acertando um golpe mortal 
ao capitalismo na Venezuela.

Em qualquer revolução, a ques-
tão  da propriedade é crucial. Re-
ferimo-nos aqui, que fique claro, à 
propriedade dos grandes meios de 
produção, não à propriedade indi-
vidual dos que possuem um carro, 
um apartamento ou um pequeno 
comércio. O próprio Saint Just, 
que mencionamos antes, afirmava: 
“A revolução nos leva a reconhe-
cer este principio: aquele que se 
mostra inimigo de seu país, não 
pode ter propriedades neste país.”

Na própria Venezuela, o general 
de homens livres Ezequiel Zamora  
[2] afirmava claramente: “A pro-
priedade do povo se respeita, é sa-
grada. O que se deve desapropriar 
são os bens dos ricos, porque eles 
fazem a guerra ao povo, temos que 
deixá-los com as calças nas mãos.” 
(Ezequiel Zamora). E é justamente 
isso que estamos argumentando. 
Se os caminhões da Polar foram 
utilizados para fechar as ruas nas 
guarimbas de 2004, se a Polar con-
trola a produção de farinha de mi-
lho pré-cozida e usa esse controle 
para monopolizar, esconder a pro-
dução, sabotar a distribuição desse 
e de outros alimentos básicos, a so-

lução é simples: “que se exproprie 
esse contratempo”  para dizer em 
linguagem  popular que costumava 
usar o presidente Chávez.

ESTÃO MADURAS AS CONDIÇÕES? 

Por que então essas medidas 
ainda não foram aplicadas? Vi-
sivelmente, há aqueles que são 
contrários. Dentro do movimento 
bolivariano estão aqueles que se 
declaram “socialistas” porque isso 
foi o que disse o presidente, mas 
que na realidade não passam de 
social democratas, que acreditam 
ser possível reformar o sistema ca-
pitalista, aparar suas arestas mais 
ásperas e fazê-lo de forma “mais 
amável”. A estes já respondeu o 
presidente Chávez quando disse 
que “É impossível um capitalismo 
com uma face humana, é como o 
Drácula caminhando pela rua du-
rante o dia, isso não existe.”

Outros, porém, desenvolvem 
outro argumento: as condições não 
estão dadas na Venezuela. Quere-
mos ir para o socialismo, mas isso 
é impossível. Em seus último livro 
“A Economia  Política da Transi-
ção ao Socialismo” o camarada 
Jesus Faria expõe esse argumento 
quando diz: 

“Podemos afirmar sem temor 
de nos equivocar, que um dos prin-
cipais obstáculos para o desenvol-
vimento mais acelerado das trans-
formações sociais no país repousa 
na debilidade organizativa, políti-
ca, e ideológica da classe operária, 
incapaz de cumprir atualmente 
com seu papel de força motriz do 
progresso social.” 

E adverte contra a tentação de 
ir demasiadamente depressa: “A 

A transição para o socialismo na Venezuela: o que fazer?

[2] Líder destacado por sua atuação na Guerra Federal ou Grande Guerra (1859-1863) como um defensor da 
ideia da Federação. Diante das revoltas de camponeses em Guambra, Zamora se posiciona favorável aos camponeses 
pobres.  Zamora se levanta em armas em 7 de Setembro de 1846, em  Guambra. [NT]
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impaciência, o desconhecimento 
da realidade, a leitura errônea da 
conjuntura, podem apressar mu-
danças para as quais não estamos 
preparados, seja porque ainda não 
somos capazes de dirigir, seja por-
que elas podem gerar contradições 
de grande potencial desestabiliza-
dor, que superem nossa capacidade 
de controlar”.

Como consequência disso, ele 
propõe um longo período de convi-
vência do setor estatal da economia 
com um setor privado: “No entan-
to, enquanto a economia socialista 
não pode arcar com o fundamental 
para o desenvolvimento nacional, 
não se pode ignorar o desempenho 
do setor privado. Isto é de crucial 
importância, porque o setor capita-
lista da economia vai coexistir por 
um longo tempo com o socialista”.

“É preciso explicar que, embo-
ra o Estado não incentive o desen-
volvimento capitalista, terá de con-
siderar a presença do setor privado 
na formulação de políticas públi-
cas. Sem se subordinar à lógica 
capitalista, terá que gerar políticas 
para melhorar o seu desempenho, 
dentro do qual cabe destacar a ne-
cessidade de estimular a atividade 
produtiva, para que supere seu tra-
ço eminentemente parasitário”.

O que está sendo proposto é 
que o Estado deve incentivar os 
capitalistas para que deixem de ser 
parasitários. Acreditamos que essa 
linha de argumento é falha por vá-

rias razões:
1) a classe operária e as massas 

mais amplas do povo pobre e tra-
balhador têm mostrado seguidas 
vezes sua capacidade e nível de 
consciência, salvando a revolução 
em todos os momentos decisivos. 

2) além disso, não se eleva 
o nível de consciência da classe 
trabalhadora se a burocracia  sis-
tematicamente bloqueia a sua ini-
ciativa revolucionária, esmagando 
o controle operário, impedindo 
o desenvolvimento de conselhos 
operários, etc.

3) mais do que o perigo da im-
paciência, a revolução bolivariana 
enfrenta o perigo de que a paciên-
cia das massas, ante uma revolução 
que não se concluí e que não toma 
medidas decisivas contra seus ini-
migos, se esgote, levando à des-
moralização e apatia das massas, 
o que inevitavelmente prepararia 
o terreno para uma vitória da con-
trarrevolução

4) a burguesia não invest se não 
tem garantida a sua taxa de lucro, 
a própria existência da revolução 
é uma ameaça para ela, nenhuma 
política de Estado poderá estimular 
o investimento produtivo pelo se-
tor privado (a menos que seja uma 
política para eliminar a própria re-
volução)

Sem dúvida, a implementação 
das medidas que propomos para a 
abolição do estado burguês e a ex-
propriação da propriedade privada 

dos meios de produção enfrentaria 
a oposição firme da oligarquia e do 
imperialismo, “gerando contradi-
ções de grande potencial desesta-
bilizador”. Isso é inevitável e ade-
mais já ocorreu muitas vezes nos 
últimos 16 anos.

O que se tem que fazer é criar 
as condições para enfrentar essa 
desestabilização. Em primeiro lu-
gar, a direção revolucionária deve 
explicar claramente a situação para 
as massas. Uma discussão ampla 
de uma lei que possibilite ligar os 
problemas concretos das massas 
(desabastecimento, inflação) com 
a expropriação da oligarquia teria 
uma repercussão entusiasmada. 
Isso deve ser acompanhado por 
uma campanha de agitação nos 
bairros, fábricas e universidades, 
com a criação de Comitês de De-
fesa da Revolução e Comitês de 
Controle Operário, para enfrentar 
a sabotagem inevitável com que a 
oligarquia responderia a esse tipo 
de medidas. Só com a mobilização 
revolucionária dos trabalhadores 
se pode assegurar a aplicação prá-
tica das medidas legislativas revo-
lucionárias.

A mobilização revolucionária 
em defesa de medidas decisivas 
contra a oligarquia iria despertar 
um entusiasmo generalizado para 
além das fronteiras do país, aju-
dando a erguer as forças neces-
sárias para defender a revolução 
também de seus inimigos externos. 
Em última instância a revolução 
bolivariana só pode ser vitoriosa 
se se completar com a abolição do 
capitalismo e se estender para além 
das suas fronteiras.

O revolucionário francês Hé-
bert explicou isso de forma clara e 
nítida: “Os moderados tem enter-
rado mais vítimas do que aquelas 
que caíram frente ao aço de nossos 
inimigos. Nada é mais prejudicial 
em uma revolução que as meias 
medidas”. 

A transição para o socialismo na Venezuela: o que fazer?

Manifestação de apoio à Revolução Bolivariana
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APRESENTAÇÃO

Lev Davidovich Bronstein 
Trotsky, junto com Lenin, foi um 
dos dois maiores Marxistas do sé-
culo XX. Dedicou toda sua vida à 
causa da classe trabalhadora e do 
socialismo internacional. E que 
vida! Desde sua mais precoce ju-
ventude – quando trabalhava du-
rante a noite elaborando panfletos 
ilegais para as greves, o que lhe 
acarretaria sua primeira prisão e 
o desterro siberiano – até agosto 
de 1940, quando foi assassinado 
por um agente de Stalin, trabalhou 
dura e incessantemente pela causa 
do movimento revolucionário. Na 
Revolução Russa de 1905, foi pre-
sidente do Soviete de San Peters-
burgo. Novamente foi desterrado à 
Sibéria, de onde escapou mais uma 
vez para continuar, agora desde o 
exílio europeu, com sua atividade 
revolucionária. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, Trotsky defendeu 
uma posição autenticamente inter-
nacionalista e escreveu o manifes-
to de Zimmerwald, que tentou uni-
ficar todos os revolucionários que 
se opunham à guerra. Em outubro 
de 1917, foi o organizador da in-
surreição em Petrogrado. 

Depois da Revolução de Ou-
tubro, Trotsky foi o primeiro Co-
missário do Povo de Assuntos Ex-
teriores e esteve encarregado das 
negociações com os alemães em 
Brest-Litovsk. Durante a sangren-
ta guerra civil, quando a Rússia 
soviética foi invadida por vinte e 
um exércitos estrangeiros e a re-
volução se encontrava em perigo, 
Trotsky não somente organizou o 
Exército Vermelho como também 
dirigiu pessoalmente a luta contra 
os contrarrevolucionários brancos, 
viajando milhares de quilômetros 
a bordo do famoso trem blindado. 
Trotsky seria Comissário da Guer-
ra até 1925. “Mostrem-me outro 
homem capaz de organizar em um 

ano um exército exemplar e, ade-
mais, conseguir o reconhecimento 
dos especialistas militares”. Es-
tas palavras de Lenin, citadas nas 
memórias de Máximo Gorki, de-
monstram sua atitude em relação a 
Trotsky.

O papel de Trotsky na consoli-
dação do primeiro Estado operário 
do mundo não se limitou ao aspec-
to militar. Também foi importante, 
junto com Lenin, para a construção 
da Terceira Internacional. Trotsky 
escreveu os manifestos e a maioria 
das declarações políticas mais im-
portantes de seus primeiros quatro 
congressos. No período de recons-
trução econômica, Trotsky reorga-
nizou o sistema ferroviário, que se 
encontrava destruído. Ademais, foi 
um escritor prolífico que encontrou 
tempo para escrever importantes 
obras sobre política, também sobre 
arte ou literatura (Literatura e Re-
volução) e mesmo sobre os proble-
mas enfrentados pelas massas na 
vida cotidiana durante o período 
de transição (Problemas da Vida 
Cotidiana).

Em 1924, depois da morte de 
Lenin, encabeçou a luta contra a 
degeneração burocrática do Esta-
do soviético – luta já iniciada por 
Lenin a partir de seu leito de mor-
te. Durante esta luta, Trotsky foi o 
primeiro defensor da implantação 
dos planos quinquenais, frente a 
oposição de Stalin e seus segui-
dores. Depois, somente Trotsky 
continuaria defendendo as tradi-
ções revolucionárias, democráticas 
e internacionalistas de Outubro. 
Foi o único que aplicou a análise 
científica Marxista à degeneração 
burocrática da Revolução Russa, 
concretizando-a em obras como 
A Revolução Traída, Em Defesa 
do Marxismo e Stalin. Seus escri-
tos de 1930 a 1940 são um valioso 
tesouro de teoria Marxista onde se 
abordam os problemas imediatos 
do movimento operário internacio-

nal da época (a revolução chinesa, 
a ascensão de Hitler na Alema-
nha ou a guerra civil espanhola) e 
questões artísticas, culturais e filo-
sóficas. 

Isto é mais que suficiente para 
preencher várias vidas! Apesar de 
tudo, se examinarmos objetiva-
mente a vida de Trotsky, teríamos 
que estar de acordo com a avalia-
ção que ele mesmo fez dela. Ape-
sar de todos os êxitos obtidos por 
ele, seus últimos dez anos foram 
o período mais importante de sua 
vida. Pode-se afirmar com abso-
luta convicção que cumpriu uma 
tarefa que ninguém mais poderia 
ter realizado: a defesa das ideias 
do bolchevismo e das autênticas 
tradições de Outubro frente à con-
trarrevolução estalinista. Essa foi a 
maior e mais insubstituível contri-
buição de Trotsky ao Marxismo e à 
classe trabalhadora mundial. E essa 
é a tarefa que hoje continuamos re-
alizando. O presente trabalho não 
pretende ser um relato exaustivo 
da vida e obra de Trotsky (para 
isso seriam necessários vários vo-
lumes), mas se este esboço, sem 
dúvida insuficiente, servir para es-
timular a nova geração a ler por si 
mesma os escritos de Trotsky, tere-
mos cumprido nosso objetivo.

24 de janeiro de 2000

O INÍCIO

Em 26 de agosto de 1879, pou-
cos meses antes do nascimento 
de Trotsky, um pequeno grupo de 
revolucionários, militantes da or-
ganização terrorista clandestina 
Narodnaya Volya (A Vontade do 
Povo), sentenciou à morte o czar 
Alexandre II. Este seria o início 
de um período de lutas heroicas 
dos populistas contra o aparato do 
Estado, protagonizadas por um pu-
nhado de jovens, que culminaram 
com o assassinato do czar em 1 de 
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março de 1881. Esses estudantes e 
jovens intelectuais odiavam a tira-
nia e estavam dispostos a dar suas 
vidas pela emancipação da classe 
trabalhadora, embora estivessem 
convencidos de que a “propaganda 
dos fatos” era a única coisa neces-
sária para “provocar” a mobiliza-
ção das massas. Queriam substituir 
o movimento consciente da classe 
trabalhadora por bombas e metra-
lhadoras.

Os terroristas russos assassina-
ram o czar, mas apesar de todos 
os seus esforços não conseguiram 
nada. Longe de fortalecer o movi-
mento de massas, os atentados ter-
roristas surtiam o efeito contrário: 
fortaleciam o aparato repressivo do 
Estado, que conseguiu isolar e des-
moralizar os quadros revolucio-
nários. No final, isto significou a 
completa destruição de Narodnaya 
Volya. O erro dos populistas foi a 
sua incapacidade de compreender 
os processos fundamentais da re-
volução russa. Devido à ausência 
de um proletariado forte, os popu-
listas consideravam o campesinato 
como a base social da revolução 
socialista. Marx e Engels explica-
ram que a única classe que podia 
realizar a transformação socialista 
da sociedade era o proletariado. 
Numa sociedade atrasada e semi-
feudal como a Rússia czarista, o 
campesinato desempenharia um 
papel importante como auxiliar da 
classe trabalhadora, mas nunca po-
deria substituí-la.

Na década dos anos 80 do sé-
culo XIX, a maioria da juventude 
russa não se sentia atraída pelas 
ideias do Marxismo; não tinham 
tempo para a “teoria”, exigiam 
ação. Ao não compreender que so-
mente explicando pacientemente 
as ideias poderiam ganhar a clas-
se trabalhadora, tomaram as armas 
esperando destruir o czarismo com 
a luta individual.

O irmão mais velho de Lenin 

foi um terrorista. Trotsky come-
çou sua vida política em um gru-
po populista e provavelmente Le-
nin também compartilhou dessas 
ideias. Seja como for, o populismo 
já se encontrava em declínio. Na 
década dos anos 1890, a atmosfera 
anterior, impregnada de heroísmo, 
se converteu em desmoralização e 
pessimismo nos círculos intelectu-
ais. Enquanto isto, nessa década, o 
movimento operário entrava no ce-
nário da história com uma impres-
sionante vaga grevista. Em poucos 
anos, a experiência demonstraria a 
superioridade dos “teóricos” Mar-
xistas frente aos “práticos” terro-
ristas individuais. O Marxismo 
se espalhou e obteve uma enorme 

influência entre a classe trabalha-
dora.

De início, eram pequenos cír-
culos e grupos de discussão mar-
xistas, mas o novo movimento ga-
nhava cada vez mais popularidade 
entre os trabalhadores. Entre os jo-
vens ativistas dessa nova geração 
de revolucionários se encontrava 
Lev Davidovich Bronstein, que 
começou sua trajetória revolucio-
nária em março de 1897, em Niko-
laiev, onde construiu a primeira or-
ganização ilegal de trabalhadores, 
a Liga Operária do Sul da Rússia. 
Lev Davidovich foi preso pela pri-
meira vez quando tinha somente 
19 anos de idade, passou dois anos 
e meio na prisão e, depois, foi des-
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terrado à Sibéria. Em pouco tempo 
fugiu, saiu da Rússia com passa-
porte falso e se reuniu a Lenin em 
Londres. Numa dessas ironias da 
história, o passaporte estava em 
nome de um de seus carcereiros: 
Trotsky. Mais tarde, Lev Davi-
dovich seria conhecido com esse 
nome por todo o mundo.

TROTSKY E “ISKRA”

O jovem movimento social-
democrata ainda se encontrava 
disperso, quase sem organização. 
Lenin, junto ao grupo no exílio 
de Plekhanov (Emancipação do 
Trabalho), empreenderia a tarefa 
de organizar e unir os numerosos 
grupos socialdemocratas localiza-
dos no interior da Rússia. Lenin, 
ajudado por Plekhanov, lançou um 
periódico, Iskra (A Centelha), que 
desempenhou um papel-chave na 
organização e unificação de uma 
tendência marxista genuína. Lenin 
e sua infatigável companheira, Na-
dezhda Krupskaya, se encarrega-
vam da elaboração e distribuição 
do periódico e das respostas à vo-
lumosa correspondência chegada 
do interior da Rússia. Apesar de to-
dos os obstáculos, conseguiram in-
troduzir clandestinamente a Iskra 
na Rússia. Rapidamente, os au-
tênticos marxistas se aglutinaram 
em torno à Iskra, que, em 1903, já 
havia se convertido na tendência 
majoritária da socialdemocracia 
russa.

Em 1902, Trotsky se apresen-
tou na casa londrinense de Lenin, 
onde se reunia a equipe de Iskra, 
e ali começou sua estreita colabo-
ração. O jovem revolucionário re-
cém-chegado da Rússia ainda não 
estava consciente das tensões den-
tro do Comitê de Redação, onde 
se produziam constantes choques 
entre Lenin e Plekhanov por ques-
tões organizativas e políticas. Os 
antigos ativistas de Emancipação 

do Trabalho estavam afetados pelo 
longo período de exílio, limitando-
-se a um trabalho de propaganda 
nas margens do movimento operá-
rio russo. Formavam um pequeno 
grupo de intelectuais, sem dúvida 
sinceros em suas ideias revolucio-
nárias, mas que sofriam de todos 
os vícios do exílio e dos pequenos 
círculos intelectuais.

Em várias ocasiões seus méto-
dos de trabalho mais se pareciam 
aos de um clube de discussão ou 
de um grupo de amigos do que aos 
métodos de um partido revolucio-
nário que aspirava tomar o poder.

Lenin realizava o trabalho mais 
importante do grupo e, com a aju-
da de Krupskaya, lutava contra 
essas tendências, embora com po-
bres resultados. Havia posto todas 
as suas esperanças na convocação 
de um congresso do partido, para 
que fosse a base operária que pu-
sesse ordem em “sua própria casa”. 
Depositou muitas esperanças em 
Trotsky, que, devido a sua capaci-
dade como escritor, havia ganhado 
o apelido de Pero (Pluma).

Lenin buscava desesperada-
mente um companheiro jovem 
e capaz para cooperar com ele 
no Comitê de Redação, tentando 
dessa forma sair do ponto morto 
a que havia chegado com os anti-
gos editores. O aparecimento de 
Trotsky, recém-evadido da Sibéria, 
foi recebido com entusiasmo por 
Lenin. Trotsky tinha então somen-
te 22 anos de idade, mas já havia 
ganhado reconhecimento como es-
critor marxista. Nas primeiras edi-
ções de suas memórias, Krupskaya 
descreve honestamente a atitude 
entusiástica de Lenin em relação 
a Trotsky. Em edições posteriores, 
desapareceram as linhas que aqui 
reproduzimos integralmente:

“As recomendações calorosas 
que nos tinham sido dadas com 
respeito à ‘aguiazinha’ e a primeira 
conversação mantida motivaram 

Vladimir Ilich a examinar com 
atenção ao recém-chegado. Con-
versaram muito e saíram juntos a 
passear.

“Vladimir Ilich interrogou 
Trotsky sobre sua viagem a Polta-
va para se colocar em contato com 
O Operário do Sul (que vacilava 
entre Iskra e seus adversários), e 
lhe agradou a precisão das respos-
tas de Trotsky; o fato de que este 
tinha se dado conta imediatamente 
da essência das divergências (...).

“Desde a Rússia reclamavam 
com insistência o regresso de 
Trotsky. Vladimir Ilich queria que 
este permanecesse no estrangeiro a 
fim de que aprendesse e emprestas-
se sua ajuda ao trabalho de Iskra.  

“Plekhanov manifestou imedia-
tamente o seu receio em relação a 
Trotsky, em quem via um membro 
do setor jovem de Iskra (Lenin, 
Martov e Potrésov), um discípulo 
de Lenin. Quando Vladimir Ilich 
mandou um artigo de Trotsky a 
Plekhanov, este respondeu: ‘Não 
gosto da pluma de vossa Pluma’. 
‘O estilo’, respondeu Vladimir 
Ilich, ‘se adquire; Trotsky é um 
homem capaz de aprender e nos 
será muito útil’” (Krupskaya, Re-
cuerdos de Lenin, p. 92. Editorial 
Fontamara, Barcelona, 1976).

Em março de 1903, Lenin so-
licitou formalmente a entrada de 
Trotsky no Comitê de Redação. 
Numa carta dirigida a Plekhanov 
dizia:

“Proponho aos membros do 
Comitê de Redação a cooptação de 
Pero como membro pleno da Re-
dação (creio que para a cooptação 
não basta a maioria, mas a unani-
midade).

“Necessitamos de um sétimo 
membro porque simplificaria o 
voto (seis é um número par) e re-
forçaria a Redação.

“Pero já está há vários me-
ses escrevendo em cada número. 
Trabalha para Iskra energicamen-

Em memória de León Trotsky



AMÉRICA SOCIALISTA
64

te, pronuncia conferências (com 
tremendo êxito) etc. Para nossa 
coluna de artigos e notícias de 
atualidade, não somente será útil, 
como também indispensável. É um 
homem com capacidade inquestio-
nável, com uma convicção, uma 
energia e um compromisso acima 
da média. E também pode ser mui-
to bom para a tradução e para a li-
teratura popular.

“Devemos envolver os jovens: 
isto os estimulará e os levará a se 
considerarem escritores profissio-
nais. Uma boa prova da escassez 
destes é: 1) a dificuldade de encon-
trar editores de tradução, 2) a es-
cassez de artigos que examinem a 
situação interna e 3) a escassez de 
literatura popular. E é precisamen-
te na literatura popular onde Pero 
gostaria de tentar.

“Possíveis argumentos con-
tra: 1) juventude, 2) seu próximo 
(talvez) regresso à Rússia, 3) uma 
pluma com traços de estilo folheti-

nesco, demasiado pretensioso etc.
“Não proponho Pero para um 

posto independente, mas para a 
Redação. Nela, obterá experiên-
cia. Não há dúvida de que possui 
a ‘intuição’ de um homem do par-
tido, de nossa tendência; o conhe-
cimento e a experiência poderão 
ser adquiridos. É indiscutível que 
lhe será de proveito. É necessário 
atraí-lo e animá-lo”.

Mas Plekhanov sabia que 
Trotsky apoiaria Lenin e que, por-
tanto, ele ficaria em minoria, e ve-
tou colericamente a proposta.

“Pouco depois”, acrescenta 
Krupskaya, “Trotsky se foi a Paris 
e ali começou a avançar e obteve 
um êxito destacável” (Ibid.).

Estas linhas da companheira 
de toda a vida de Lenin são mais 
significativas se levarmos em con-
sideração que foram escritas em 
1930, quando Trotsky já havia sido 
expulso do Partido, vivia exila-
do na Turquia e estava totalmente 
proscrito na União Soviética. O 
que salvou Krupskaya da cólera 
de Stalin foi o fato de ser a viúva 
de Lenin. Mais tarde, a intolerável 
pressão a obrigaria a inclinar a ca-
beça e a aceitar passivamente a fal-
sificação da história, embora tenha 
se negado firmemente a se unir ao 
coro de glorificação de Stalin.

Infelizmente, essa primeira co-
laboração entre Lenin e Trotsky foi 
bruscamente interrompida devido 
à cisão ocorrida no II Congresso 
do Partido Operário Socialdemo-
crata da Rússia (POSDR), celebra-
do em 1903.

O SEGUNDO CONGRESSO

Foram escritas muitas tolices 
sobre o famoso II Congresso do 
POSDR, deixando-se sem explicar 
as causas da cisão. Todo partido 
revolucionário atravessa uma lon-
ga etapa de trabalho propagandísti-
co e de formação de quadros. Este 

período acarreta inevitavelmente 
hábitos e formas de pensar que 
em determinado momento podem 
se converter em obstáculo para 
transformar o partido em uma or-
ganização de massas.  Se, quando 
a situação objetiva muda, o partido 
não é capaz de mudar esses méto-
dos, corre o risco de se converter 
em uma seita ossificada.

No II Congresso, a luta entre os 
dois setores de Iskra surpreendeu 
a todos, inclusive aos que estavam 
diretamente implicados. O moti-
vo foi a incompatibilidade entre a 
posição de Lenin – consolidar um 
partido de massas revolucionário 
com certo grau de disciplina e efi-
cácia – e a dos militantes do antigo 
Grupo para a Emancipação do Tra-
balho, que se sentiam confortáveis 
na rotina, não viam a necessidade 
de se fazer mudanças e reduziam 
o problema a questões pessoais 
de Lenin: “querer ser o centro das 
atenções”, “tendências bonapartis-
tas”, “ultracentralismo” e coisas 
pelo estilo.

É uma lei histórica que as ten-
dências pequeno-burguesas sejam 
organicamente incapazes de sepa-
rar as questões políticas das ques-
tões pessoais. Quando Lenin, por 
motivos completamente justificá-
veis, propôs a destituição de Axel-
rod, Zasúlich e Potrésov do Comitê 
de Redação de Iskra, estes o toma-
ram como um insulto pessoal e 
montaram um escândalo. Por des-
graça, os “velhos” ativistas deram 
um jeito de impressionar Trotsky, 
naquele momento jovem e sem ex-
periência, que não compreendeu a 
situação e aceitou sem questionar 
as acusações de Zasúlich, Axelrod 
e outros. Esta tendência, chama-
da de “branda” e representada por 
Martov, surgiu como uma minoria 
e, depois do congresso, se negou 
a aceitar as decisões e a partici-
par no Comitê Central e no Co-
mitê de Redação. Os esforços de 
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Lenin, depois do congresso, para 
chegar a um compromisso, fracas-
saram devido à oposição da mino-
ria. Plekhanov, que no congresso 
apoiou Lenin, não resistiu às pres-
sões de seus antigos companheiros 
e amigos.

De início, Trotsky apoiou à mi-
noria frente a Lenin, e foi isto o que 
criou a impressão equivocada de 
que Trotsky era um menchevique. 
Não obstante, no II Congresso, 
bolchevismo e menchevismo não 
surgiram como duas tendências 
políticas claramente definidas. As 
diferenças políticas entre ambas as 
tendências começaram a surgir um 
ano depois, mas não tiveram nada 
a ver com a questão do centralis-
mo, e sim com as questões-chave 
da estratégia revolucionária, da co-
laboração com a burguesia liberal 
ou da independência de classe. Fi-
nalmente, em 1904, Lenin chegou 
à conclusão de que era necessário 
organizar os “comitês da maioria” 
(bolcheviques) para salvar o que 
restava. A cisão do partido se tor-
nou um fato consumado.

TROTSKY EM 1905

Às vésperas da guerra russo-
-japonesa, o país vivia uma situa-
ção de fermentação pré-revolucio-
nária. À vaga grevista se seguiram 
manifestações estudantis. A agita-
ção afetava a burguesia liberal, que 
lançou uma campanha de banque-
tes políticos baseada nos zemstvos, 
instituições de administração local 
nas zonas rurais, que serviam de 
plataforma à campanha dos libe-
rais. Os mencheviques estavam a 
favor de apoiá-los totalmente; os 
bolcheviques se opunham energi-
camente a lhes dar qualquer tipo 
de apoio e, em sua imprensa, criti-
cavam a campanha e denunciavam 
os liberais ante a classe trabalhado-
ra. Tão logo surgiram as diferenças 
políticas, Trotsky esteve de acordo 

com os bolcheviques e rompeu 
com os mencheviques. A partir 
desse momento e até 1917, Trotsky 
se manteve organizativamente à 
margem de ambas as facções, em-
bora em todas as questões políticas 
sempre se mantivesse mais próxi-
mo dos bolcheviques.

A situação revolucionária ama-
durecia rapidamente. As derrotas 
militares do exército czarista au-
mentaram o descontentamento que 
explodiria em uma manifestação 
em San Petersburgo, em 9 de ja-
neiro de 1904, que foi brutalmen-
te reprimida. Assim teve início a 
Revolução de 1905, onde Trotsky 
desempenhou um papel proemi-
nente. Lunacharsky, que era então 
um colaborador próximo de Lenin, 
escreveu em suas memórias:

“Devo dizer que, de todos os 
dirigentes socialdemocratas de 
1905-06, sem dúvida Trotsky de-
monstrou, apesar de sua juventude, 
ser o mais preparado. De todos, era 
o que menos levava as marcas da 
emigração. Trotsky compreendia 
melhor que ninguém o que signi-
ficava dirigir a luta política contra 
o Estado. Trotsky emergiu da re-
volução e conseguiu um enorme 
grau de popularidade, que nem 
Lenin nem Martov desfrutavam. 
Plekhanov perdeu bastante pelas 
tendências liberais que nele se dei-
xavam ver” (Lunacharsky, citado 
por Trotsky em Mi Vida, p. 146. 
Ed. Pluma. Bogotá, 1979).

Este não é o lugar para se ana-
lisar detalhadamente a revolução 
de 1905; remetemo-nos à obra de 
Trotsky, 1905: Resultados e Pers-
pectivas, um clássico do Marxis-
mo.

Com somente 26 anos de idade, 
Trotsky foi presidente do Soviete 
de Deputados Operários de San 
Petersburgo, o mais importante dos 
que Lenin descreveu como “órgãos 
embrionários de poder revolucio-
nário”. A maioria dos manifestos 

e resoluções do Soviete foram es-
critos por Trotsky, que também foi 
o editor de seu periódico, Izvestia. 
Nas ocasiões importantes, fala-
va tanto para os bolcheviques ou 
mencheviques quanto para o So-
viete em seu conjunto. Contudo, 
os bolcheviques de San Petersbur-
go não foram capazes de avaliar a 
importância do Soviete e, por esta 
razão, tinham nele escassa repre-
sentação. Lenin, desde seu exílio 
na Suécia, escreveu ao periódico 
bolchevique Novaya Zhizn (Vida 
Nova) animando os bolcheviques 
a ter uma atitude mais positiva em 
relação ao Soviete, mas esta car-
ta não viu a luz do dia até trinta e 
quatro anos depois. Esta situação 
se tornaria a repetir à cada conjun-
tura política importante da história 
da Revolução Russa: os dirigentes 
do partido no interior da Rússia se 
caracterizaram por sua confusão e 
suas vacilações todas as vezes em 
que enfrentaram a necessidade de 
tomar uma decisão audaz sem a di-
reção de Lenin.

Em 1905, Trotsky tomou a seu 
cargo o periódico Russkaya Gazeta 
(A Gazeta Russa) e o transformou 
no popular periódico revolucioná-
rio Nachalo (Começo), de grande 
circulação, onde expressava suas 
opiniões sobre a revolução, opini-
ões muito próximas às dos bolche-
viques e em oposição direta às dos 
mencheviques. Era natural que, 
apesar da ácida disputa do II Con-
gresso, o trabalho dos bolcheviques 
e o de Trotsky coincidissem na re-
volução. O Nachalo de Trotsky e o 
bolchevique Novaya Zhizn, edita-
do por Lenin, trabalharam em con-
junto e se apoiaram mutuamente 
diante dos ataques da reação, dei-
xando de lado as polêmicas. Assim 
Novaya Zhizn saudou o apareci-
mento do primeiro número de Na-
chalo: “Saiu o primeiro exemplar 
de Nachalo. Damos as boas-vindas 
a um companheiro de luta. O pri-
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meiro exemplar é extraordinário 
pela brilhante descrição da greve 
de outubro, escrita pelo camarada 
Trotsky”.

Lunacharsky recorda que, 
quando alguém falou para Lenin 
do êxito de Trotsky no Soviete, o 
rosto de Lenin ficou nublado du-
rante um momento, e depois dis-
se: “Bem, o companheiro Trotsky 
conseguiu isto graças ao seu incan-
sável e impressionante trabalho”. 
Anos depois, Lenin em mais de 
uma ocasião escreveria positiva-
mente sobre o Nachalo de Trotsky 
em 1905.

Após a derrota da revolução, 
Trotsky foi detido junto com os de-
mais membros do Soviete de San 
Petersburgo e, mais uma vez, en-
viado à Sibéria. Do banco dos acu-
sados, Trotsky pronunciou um dis-
curso incendiário que se converteu 
em uma acusação ao regime czaris-
ta. No final, foi condenado à “de-
portação perpétua”, mas somente 
ficou na Sibéria oito dias, antes 
de voltar a escapar. Novamente se 

dirigiu ao exílio – nesta ocasião, à 
Áustria – onde continuou com sua 
atividade revolucionária. Em Vie-
na publicou um periódico chamado 
Pravda (A Verdade). Com um esti-
lo simples e atraente, a Pravda de 
Trotsky logo conseguiu uma popu-
laridade maior que qualquer outra 
publicação socialdemocrata de seu 
tempo.

Os anos de reação que se segui-
ram à derrota da revolução foram 
com toda probabilidade o período 
mais difícil da história do movi-
mento operário russo. Depois da 
luta, as massas estavam exaustas 
e os intelectuais desmoralizados. 
Existia um ambiente geral de de-
sânimo, pessimismo e mesmo de 
desespero. Inclusive, houve suicí-
dios. Nesta situação de reação ge-
neralizada, as ideias místicas e re-
ligiosas se propagaram como uma 
nuvem negra entre os círculos in-
telectuais e inclusive encontraram 
eco dentro do movimento operário, 
traduzido em uma série de tentati-
vas de se revisar as ideias filosófi-

cas do Marxismo. Nestes anos di-
fíceis, Lenin se dedicou a uma luta 
implacável contra o revisionismo 
para defender a teoria e os prin-
cípios marxistas. Mas foi Trotsky 
quem dotou a revolução russa da 
base teórica necessária para se re-
cuperar da derrota de 1905 e conti-
nuar até a vitória.

A REVOLUÇÃO PERMANENTE

A Revolução de 1905 trouxe à 
luz as diferenças entre bolchevis-
mo e menchevismo – entre refor-
mismo e revolução, colaboração de 
classes e marxismo. O tema crucial 
foi a atitude do movimento revolu-
cionário em relação à burguesia e 
aos chamados partidos “liberais”. 
Por esta razão, Trotsky rompeu em 
1904 com os mencheviques. Da 
mesma forma que Lenin, Trotsky 
se opunha à colaboração de classes 
propugnada por Plekhanov e seu 
seguidores, ao mesmo tempo em 
que assinalavam ao proletariado 
e ao campesinato como as únicas 
classes capazes de levar a revolu-
ção até o final.

Ainda antes de 1905, durante os 
debates sobre as alianças de clas-
se, Trotsky havia desenvolvido as 
linhas gerais da teoria da revolução 
permanente, uma das contribuições 
mais brilhantes ao pensamento 
marxista. Em que consistia esta te-
oria? Os mencheviques argumen-
tavam que a revolução russa teria 
uma natureza democrático-burgue-
sa e que, portanto, a classe operá-
ria não podia aspirar a tomada do 
poder e devia apoiar a burguesia 
liberal. Os mencheviques, com 
esta forma mecânica de pensar, pa-
rodiavam as ideias de Marx sobre 
o desenvolvimento da sociedade. 
A teoria menchevique das “etapas” 
colocava a revolução socialista em 
futuro longínquo. Enquanto esta 
não chegasse, a classe operária 
tinha que se comportar como um 
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apêndice da burguesia “liberal”. 
Esta é a mesma teoria reformista 
que muitos anos depois levaria à 
derrota a classe operária na Chi-
na (1927), na Espanha (1936-39), 
na Indonésia (1965) ou no Chile 
(1973).

Ainda em 1848, Marx observou 
que a burguesia “democrático-re-
volucionária” alemã era incapaz de 
desempenhar um papel revolucio-
nário na luta contra o feudalismo, 
com o que preferia negociar por 
temor ao movimento revolucioná-
rio dos trabalhadores. De fato, o 
próprio Marx antecipou a “revo-
lução permanente”. Seguindo os 
passos de Marx – que qualificou os 
partidos “democráticos” burgueses 
como “mais perigosos para os tra-
balhadores que os antigos liberais” 
– Lenin explicou que a burguesia 
russa, longe de ser aliada dos tra-
balhadores, inevitavelmente se ali-
nharia com a contrarrevolução.

“A burguesia em sua maioria” 
– escrevia em 1905 – “se volta-
rá inevitavelmente para o lado da 
contrarrevolução, para o lado da 
autocracia, contra a revolução, 
contra o povo, enquanto tiverem 
satisfeitos seus interesses estreitos 
e egoístas, enquanto ‘der as costas’ 
à democracia consequente (e agora 
começa a lhe dar as costas) ” (Le-
nin, Obras Escogidas, vol. 1, p.549. 
Ed. Progreso. Moscou, 1961).

Que classe social, na opinião 
de Lenin, encabeçaria a revolução 
democrático-burguesa?

“Resta ‘o povo’, isto é, o prole-
tariado e os camponeses: somente 
o proletariado é capaz de ir com 
segurança até isso, o proletariado 
luta na vanguarda pela república, 
recusando com desprezo os con-
selhos néscios e indignos dele, 
daqueles que dizem que tomem 
cuidado para não assustar à bur-
guesia” (Ibid.).

Contra quem estão dirigidas 
estas palavras? Contra Trotsky e a 

revolução permanente? Vejamos o 
que escrevia Trotsky naquele mo-
mento:

“Isto conduz a que a luta pelos 
interesses de toda a Rússia cor-
responda à única classe forte atu-
almente existente, o proletariado 
industrial. Em consequência disto, 
ao proletariado industrial corres-
ponde uma grande importância 
política; portanto, a luta na Rússia 
pela libertação do polvo asfixiante 
do absolutismo chegou a ser um 
duelo entre este e a classe dos ope-
rários industriais, um duelo no qual 
o campesinato outorga um apoio 
importante, mas sem que possa 
desempenhar um papel dirigente” 
(Trotsky, 1905. Resultados y Pers-
pectivas, vol. 2, p. 174. Ed. Ruedo 
Ibérico. França, 1971. Ênfase no 
original).

E continua:
“Armar a revolução significa na 

Rússia, antes de mais nada, armar 
aos operários. Como os liberais 
o sabiam e o temiam, preferiam 
desistir de criar as milícias. Sem 
combate, pois, abandonaram estas 

posições ao absolutismo da mes-
ma forma como o burguês Thiers 
abandonou Paris e a França a Bis-
marck, com o único objetivo de 
não ter que armar aos operários” 
(Ibid., p. 168).

As posições de Lenin e Trotsky 
com respeito à atitude em relação 
aos partidos burgueses coincidiam 
totalmente. Ambos se opuseram 
aos mencheviques, que justifi-
cavam a subordinação do parti-
do operário à burguesia devido à 
natureza burguesa da revolução. 
Em sua luta contra a colaboração 
de classes, tanto Lenin quanto 
Trotsky explicaram que somente 
a classe operária, em aliança com 
as massas camponesas, poderia 
acometer as tarefas da revolução 
democrático-burguesa.

Como poderiam os trabalha-
dores chegar ao poder em um país 
atrasado e semifeudal como a Rús-
sia czarista? Trotsky respondeu a 
isto em 1905:

“É possível que o proletariado 
de um país economicamente atra-
sado chegue antes ao poder que em 
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um país capitalista desenvolvido 
(...) Em nossa opinião, a revolu-
ção russa criará as condições sob 
as quais o poder possa passar às 
mãos do proletariado (e, no caso 
de uma vitória da revolução, assim 
tem que ser) antes que os políticos 
do liberalismo burguês tenham a 
oportunidade de desdobrar com-
pletamente o seu gênio político” 
(Trotsky, 1905. Resultados y Pers-
pectivas, vol. 2, pp. 171-2. Ed. 
Ruedo Ibérico. França, 1971. Ên-
fase no original).

Significa isto, como mais tarde 
pretenderam os estalinistas, que 
Trotsky negou a natureza burguesa 
da revolução? O próprio Trotsky 
responde:

“Na revolução do início do sé-
culo XX, apesar de ser igualmente 
burguesa, em virtude de suas tare-
fas objetivas imediatas, se esboçou 
como perspectiva próxima a inevi-
tabilidade ou, pelo menos, a pro-
babilidade do domínio político do 
proletariado. O próprio proletaria-
do se ocupará, com toda seguran-
ça, de que este domínio não che-
gue a ser um ‘episódio’ meramente 
passageiro, tal como o pretendem 
alguns filisteus realistas. Mas, ago-
ra, já podemos formular a pergun-
ta: a ditadura do proletariado tem 
que fracassar forçosamente entre 
os limites que determina a revo-
lução burguesa, ou pode perceber, 
nas condições dadas da história 
universal, a perspectiva de uma vi-
tória depois de haver superado este 
marco limitado? Aqui, se tornam 
urgentes algumas questões táticas: 
devemos dirigir a ação consciente-
mente para um governo operário, 
na medida em que o desenvolvi-
mento revolucionário nos apro-
xime desta etapa, ou então temos 
que considerar, em tal momento, o 
poder político como uma desgraça 
que a revolução quer lançar sobre 
os operários, sendo preferível evi-
tá-la? ” (Ibid., p. 175. A segunda 

ênfase é nossa).
Em 1905, somente Trotsky co-

locava a necessidade da revolução 
socialista na Rússia de forma clara 
e audaz e era o único que defendia 
a possibilidade de seu triunfo na 
Rússia antes da Europa Ocidental. 
Lenin ainda não tinha uma posição 
clara. Em linhas gerais, a posição 
de Trotsky estava muito próxima 
à dos bolcheviques, como admitiu 
mais tarde o próprio Lenin. Doze 
anos depois, a História demonstra-
ria que estava correto.

A REUNIFICAÇÃO

No período de auge revolucio-
nário, as duas facções se reunifi-
caram, mas foi uma unidade mais 
formal que real e, quando veio o 
refluxo, a tendência oportunista 
renasceu entre os mencheviques, 
como o reflete a famosa frase de 
Plekhanov sobre a atitude dos tra-
balhadores nas jornadas grevistas 
de 1905: “Os trabalhadores não 
deviam ter tomado as armas”. As 
diferenças ressurgiram abrupta-
mente e, novamente, Trotsky se 
encontrou em uma posição política 
muito similar à dos bolcheviques.

As diferenças entre Lenin e 
Trotsky nesse período estavam 
motivadas pelas tendências “con-
ciliadoras” deste último. Utilizan-
do uma expressão pouco amável, 
podemos dizer que Trotsky era 
um “fanático da unidade”, embora 
não fosse o único. Desde Nachalo, 
Trotsky defendia consequentemen-
te a reunificação e tentava se man-
ter distante da luta fracional, mas 
antes do IV Congresso (o chamado 
“congresso da reunificação”, cele-
brado em Estocolmo em maio de 
1906) foi detido e encarcerado por 
seu papel no Soviete. O avanço da 
revolução deu um tremendo im-
pulso ao movimento de reunifica-
ção das forças do marxismo russo. 
Os trabalhadores mencheviques 

e bolcheviques lutavam ombro a 
ombro com as mesmas palavras-
-de-ordem, os comitês rivais do 
partido se uniam espontaneamente. 
A revolução uniu os trabalhadores 
de ambas as facções.

A segunda metade de 1905 se 
caracterizou por um processo con-
tínuo e espontâneo de unidade a 
partir da base. Sem esperar diretri-
zes de cima, as organizações men-
chevique e bolchevique do POS-
DR simplesmente se uniram. Isto, 
em parte, refletia o instinto natural 
dos trabalhadores à unidade, mas 
também influenciou o fato de que 
os dirigentes mencheviques se vi-
ram obrigados a virar à esquerda 
devido à pressão de sua própria 
base. No final, por sugestão do Co-
mitê Central bolchevique, incluído 
Lenin, se deu um passo em direção 
à reunificação. Em dezembro de 
1905, ambas as facções estavam, 
na prática, fusionadas e existia um 
único Comitê Central.

No momento da celebração do 
congresso de reunificação, a vaga 
revolucionária já estava minguan-
do e, com ela, o espírito de luta e 
os discursos “esquerdistas” dos 
mencheviques. Era inevitável o 
conflito entre os revolucionários 
consequentes e aqueles que já 
abandonavam as massas e se aco-
modavam à reação. A derrota da 
insurreição de Moscou, em de-
zembro de 1905, havia marcado o 
início do fim da revolução e uma 
mudança decisiva na atitude dos 
chamados “liberais”. A burguesia 
se uniu contra a “loucura” de de-
zembro. Na realidade, os liberais 
já se haviam passado à reação em 
outubro, depois que o czar conce-
desse uma nova Constituição, mas, 
agora, apareciam com seu verda-
deiro rosto. Não foi a primeira vez 
na história que se viu este fenôme-
no. Como Marx e Engels explica-
ram, ocorreu exatamente o mesmo 
na revolução alemã de 1848.

Em memória de León Trotsky



AMÉRICA SOCIALISTA
69

Os mencheviques represen-
tavam a capitulação ante a bur-
guesia liberal, que, na prática, 
apoiava abertamente à monarquia 
e se rendia à autocracia. Era essa 
precisamente a questão central 
das diferenças de Lenin com os 
mencheviques. “A ala de direita 
de nosso partido não crê na vitó-
ria completa do movimento – a 
revolução democrático-burguesa 
na Rússia –; tem medo da vitória 
(...) Chegaram à conclusão equi-
vocada devido à ideia equivocada 
do que na realidade é uma vulga-
rização do marxismo: que somente 
a burguesia pode ‘fazer’ de forma 
independente a revolução burguesa 
ou que somente ela pode liderá-la. 
Os socialdemocratas de direita não 
compreendem o papel do proleta-
riado como vanguarda da luta pela 
vitória completa e decisiva da re-
volução burguesa” (Lenin, Collec-
ted Works, vol. 10, pp. 337-38).

Da mesma forma que Trotsky, 
Lenin estava a favor da unidade 
organizativa, mas sob nenhuma hi-
pótese era partidário de abandonar 
a luta ideológica, e mantinha uma 
posição firme em todas as ques-
tões básicas de táticas e perspec-
tivas. Embora formalmente unido, 
o partido estava, na prática, divi-
dido em duas tendências opostas, 
a revolucionária e a oportunista 
– reformismo ou revolução, cola-
boração de classes ou política pro-
letária independente. Eram estas as 
questões básicas que separavam o 
bolchevismo do menchevismo, re-
presentadas na atitude em relação à 
Duma (Parlamento) e aos partidos 
burgueses. Lenin e Trotsky manti-
veram a mesma posição sobre es-
tas questões fundamentais, como 
o próprio Lenin assinalaria no V 
Congresso do POSDR (Londres, 
1907). No transcurso do debate so-
bre a atitude em relação aos parti-
dos burgueses, Lenin comentou o 
seguinte:

“Trotsky expressou por escrito 
[seu acordo com a opinião da] co-
munidade econômica de interesses 
entre o proletariado e o campesi-
nato na atual revolução na Rússia. 
Trotsky reconhecia a inutilidade de 
um bloco de esquerda com a bur-
guesia liberal. Estes fatos me bas-
tam para reconhecer que Trotsky 
está mais próximo de nossas ideias 
(...) coincidimos nos pontos funda-
mentais da atitude em relação aos 
partidos burgueses”.

Partindo de um ponto de vis-
ta diferente, Trotsky lutava pelo 
mesmo que Lenin. Seu periódico 
Pravda, publicado em Viena, des-
frutava de uma grande popularida-
de. Vários dirigentes bolcheviques 
estavam a favor de utilizar o Pra-
vda para se obter a união daqueles 
bolcheviques e mencheviques par-
tidários da unidade do partido. Ka-
menev e Zinoviev, nesse momento 
os mais próximos colaboradores 
de Lenin, tinham a intenção de que 
Proletari (O Proletário) substitu-
ísse o Pravda e fosse aceito como 
o órgão oficial do Comitê Central 
do POSDR. Outros, como Tomsky, 
também apoiaram a proposta, que 
foi aprovada com a oposição de 
Lenin, que propôs a criação de um 
periódico bolchevique e de uma 
publicação teórica mensal. No fi-
nal se chegou ao acordo de que 
Proletari continuaria aparecendo, 

mas por um período não superior 
a 1 mês. Enquanto isto, seriam 
estabelecidas negociações com 
Trotsky para se tentar converter o 
Pravda no órgão oficial do Comitê 
Central do POSDR. Este detalhe 
demonstra a força que as tendên-
cias conciliadoras tinham nas fi-
leiras dos bolcheviques e também 
esclarece muito sobre a atitude dos 
bolcheviques em relação a Trotsky 
naquele momento.

O erro fundamental de Trotsky 
nesse período – como já assinala-
mos – foi o seu “conciliacionis-
mo”, pensar que era possível unir 
bolcheviques e mencheviques. 
Esta ideia foi o que se denomi-
nou trotskismo. Trotsky utilizou 
Pravda para esse objetivo e pa-
rece que durante um tempo teve 
êxito. Muitos dirigentes bolchevi-
ques estavam de acordo com ele 
na questão. No Comitê Central, 
os bolcheviques N. A. Rozhkov e 
V. P. Noguin eram conciliadores, 
da mesma forma que Kamenev e 
Zinoviev, membros do Comitê de 
Redação de Sotsial-Demokrat (O 
socialdemocrata).

A acalorada denúncia de Lenin 
do “trotskismo” (conciliação) nes-
se momento estava dirigida contra 
aqueles bolcheviques que se incli-
navam para esta posição. Na carta 
a Zinoviev de 11 (24) de agosto 
de 1909 e em outros escritos des-
se período, Lenin faz referência a 
Trotsky em termos muito duros.

Lenin estava irritado com ele 
por sua recusa em se unir à ten-
dência bolchevique embora não 
existissem diferenças políticas que 
os separassem. Trotsky acredita-
va que, cedo ou tarde, uma nova 
vaga revolucionária empurraria 
os melhores elementos de ambas 
as tendências a unir suas forças. 
Trotsky cometeu o erro mais sério 
de sua vida ao manter esta posição 
conciliadora, e ele mesmo o ad-
mitiria mais tarde. Contudo, não 
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deveríamos esquecer que as coisas 
nesse momento não estavam tão 
claras. O próprio Lenin, em mais 
de uma ocasião, tentou se aproxi-
mar de determinados setores dos 
mencheviques. Em 1908 chegou a 
um acordo com Plekhanov e à “so-
nhada aliança com Martov”, como 
a qualificou Lunacharsky. Mas a 
experiência demonstraria que era 
inviável porque ambas as tendên-
cias evoluíam em sentidos opostos. 
Cedo ou tarde, a ruptura seria ine-
vitável.

A iniciativa de Trotsky para 
conseguir a unidade do movimen-
to se concretizou na celebração 
de um pleno extraordinário para 
expulsar os liquidadores de direi-
ta e os otzovistas de ultraesquerda 
e tentar conseguir a unidade entre 
os mencheviques de esquerda e os 
bolcheviques. Lenin se opôs à ini-
ciativa. Negava-se a participar em 
um pleno com elementos que de 
fato se haviam situado à margem 
do partido. O ceticismo de Lenin 
estava plenamente justificado. A 
virada à direita dos mencheviques 
tinha ido demasiado longe. Os 
mencheviques de esquerda (Mar-
tov) se negaram a romper com sua 
ala de direita e a tentativa de uni-
dade logo fracassou devido às dife-
renças irreconciliáveis. Mais tarde, 
Trotsky reconheceria sinceramente 
o seu erro. Lenin sacou as conclu-
sões necessárias e rompeu com os 
mencheviques em 1912, a verda-
deira data de formação do Partido 
Bolchevique.

Em 1911 se abriu um novo pe-
ríodo de lutas que continuou até a 
explosão da Primeira Guerra Mun-
dial. A recém-desperta classe tra-
balhadora rapidamente gravitou à 
esquerda. Nestas circunstâncias, o 
vínculo com os mencheviques era 
um obstáculo ao desenvolvimento 
do partido. Os acontecimentos jus-
tificavam totalmente a ruptura com 
eles e a organização de um partido 

separado. Logo os bolcheviques 
passaram a representar a maioria 
decisiva da classe trabalhadora: 
no período 1912-14, quatro quin-
tos dos trabalhadores organizados 
em San Petersburgo apoiavam os 
bolcheviques. A publicação de um 
jornal diário bolchevique desem-
penhou um papel decisivo. O nome 
escolhido (Pravda) azedou as rela-
ções com Trotsky, mas os protestos 
deste foram em vão. A maioria dos 
operários ativistas ficou indiferen-
te e os mencheviques estavam de-
sacreditados devido a sua política 
de colaboração com a burguesia.

Trotsky, mais uma vez, se de-
clarou contrário à cisão, tentava 
em vão conseguir a unidade. Este 
seria um erro que o separaria mo-
mentaneamente de Lenin, mas foi 
um erro honesto, o erro de um 
genuíno revolucionário, cujo úni-
co interesse era a causa. Em 1924 
reconheceria com franqueza seu 
erro. Trotsky escreveu ao Bureau 
da História do Partido:

“Como declarei em muitas oca-
siões, em minhas discrepâncias 
com o bolchevismo em toda uma 
série de questões fundamentais, 
o erro foi só de minha parte. Para 
descrever aproximadamente a na-
tureza e o alcance de minhas an-
tigas discrepâncias com o bolche-
vismo, direi que durante o período 
de minha permanência fora do Par-
tido Bolchevique, nesse momento 
em que minhas diferenças com o 
bolchevismo alcançaram seu nível 
mais alto, a distância que me sepa-
rava das posições de Lenin nunca 
foi tão grande quanto a que separa 
a atual posição de Stalin/Bukharin 
dos fundamentos do marxismo e 
do leninismo”.

Desta forma tão honesta, 
Trotsky explica seus próprios er-
ros e reconhece que Lenin teve 
a posição correta desde o início. 
Contudo, os acontecimentos logo 
tornariam irrelevantes as antigas 

diferenças entre Lenin e Trotsky. 
A cisão na Rússia foi somente a 
antecipação de outra cisão maior 
de caráter internacional que teria 
lugar dois anos mais tarde, ante a 
qual Lenin e Trotsky estariam do 
mesmo lado.

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

A decisão dos dirigentes dos 
partidos da Internacional Socialis-
ta de apoiar as “suas” respectivas 
burguesias nacionais em 1914 foi 
a maior traição na história do mo-
vimento operário mundial. Caiu 
como um raio chocando e deso-
rientando a base da Internacional, 
até o ponto de significar o seu 
colapso. Desde agosto de 1914, 
a questão da guerra concentrou a 
atenção dos socialistas de todos os 
países.

Poucas pessoas conseguiram 
nesse momento manter a orienta-
ção correta. Lenin na Rússia, Rosa 
Luxemburgo e Karl Liebknecht na 
Alemanha, James Connoly na Ir-
landa, John MacLane na Escócia e 
os dirigentes socialdemocratas sér-
vios foram exceções à regra. Desde 
o início, Trotsky adotou uma posi-
ção claramente revolucionária ante 
a guerra, como se pode comprovar 
em seu livro A Guerra e a Interna-
cional. Em 1915, Trotsky redigiu 
o manifesto da Conferência de 
Zimmerwald, que reuniu todos os 
socialistas opostos à guerra, que o 
aprovaram por unanimidade ape-
sar das diferenças existentes entre 
eles.

Em Paris, Trotsky publicava 
o periódico Nashe Slovo (Nossa 
Palavra), que defendia os princí-
pios do internacionalismo. Tinha 
somente um punhado de colabo-
radores e ainda menos dinheiro, 
mas com enormes sacrifícios con-
seguiram publicá-lo diariamente, 
um êxito não igualado por nenhu-
ma outra tendência do movimento 
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operário russo do momento, inclu-
ídos os bolcheviques. Durante dois 
anos e meio, sob o olho vigilante 
da censura, Nashe Slovo levou 
uma existência precária, até que as 
autoridades francesas, sob pressão 
do governo russo, o fecharam. Du-
rante um motim na frota russa em 
Toulon, foram encontrados exem-
plares de Nashe Slovo em poder de 
alguns dos marinheiros, o que foi 
utilizado como desculpa pelas au-
toridades francesas para deportar 
Trotsky em fins de 1916. Depois 
de um breve período na Espanha, 
incluída uma estadia na prisão, no-
vamente foi deportado a Nova Ior-
que, onde colaborou com Bukharin 
e outros revolucionários russos na 
publicação do periódico Novy Mir 
(Novo Mundo). Ainda estava tra-
balhando neste periódico quando 
chegaram os primeiros informes 
confusos sobre o levantamento em 
Petrogrado. Havia começado a se-
gunda Revolução Russa.

LENIN E TROTSKY EM 1917

A política revolucionária é uma 
ciência. O estudo das revoluções 
passadas é a forma de preparação 
da futura revolução. A teoria não 
é optativa, mas um guia vital para 
a ação. Quando, antes da Primeira 
Guerra Mundial, Trotsky defendeu 
a possibilidade de uma revolução 
proletária na Rússia antes da Eu-
ropa Ocidental, ninguém o levou 
a sério. Somente em outubro de 
1917 foi demonstrada a superiori-
dade do método marxista aplicado 
por Trotsky. No início da Revolu-
ção de Fevereiro, Lenin estava na 
Suíça e Trotsky em Nova Iorque. 
Embora muito distantes da revolu-
ção e entre si, ambos chegaram às 
mesmas conclusões. Os artigos de 
Trotsky em Novy Mir e as Cartas 
de Longe de Lenin são pratica-
mente idênticos nas questões fun-
damentais relativas à revolução: a 

atitude em relação ao campesina-
to, à burguesia liberal, ao governo 
provisório e à revolução mundial.

Apesar de todas as tentativas 
dos estalinistas de falsificar a reali-
dade levantando uma muralha chi-
nesa entre Lenin e Trotsky, os fatos 
falam por si mesmos; no momento 
decisivo da revolução, trotskismo 
e leninismo eram a mesma coi-
sa. Tanto para Lenin quanto para 
Trotsky, 1917 foi o ponto de infle-
xão que tornou irrelevantes as an-
tigas polêmicas entre os dois. Por 
essa razão, Lenin nunca se referiu 
a elas depois de 1917. De fato, 
em seu último discurso ao Partido 
Comunista Russo (o famoso Tes-
tamento de Lenin, oculto durante 
décadas pelos estalinistas), adver-
tia que não se devia utilizar contra 
Trotsky o seu passado não bolche-
vique. Essas foram as últimas pala-
vras de Lenin a respeito de Trotsky 
e de sua relação com o Partido Bol-
chevique antes de 1917.

Com a única exceção de Le-
nin, os dirigentes bolcheviques 
não compreendiam a situação e 
os acontecimentos os superavam. 
É uma lei histórica que, em uma 
situação revolucionária, o partido 
e, sobretudo, sua direção sofram 
a pressão intensa dos inimigos de 
classe, da “opinião pública” bur-
guesa e inclusive dos preconceitos 
das massas trabalhadoras. Nenhum 
dos dirigentes bolcheviques em 
Petrogrado foi capaz de resistir a 
essas pressões, nenhum deles le-
vantou a ideia de que a revolução 
unicamente poderia chegar até o 
final com a tomada do poder por 
parte do proletariado. Todos ha-
viam abandonado a perspectiva 
de classe, adotando simplesmente 
uma vulgar postura democrática. 
Stalin era partidário de se apoiar 
“criticamente” o Governo Provisó-
rio e de se unir aos mencheviques. 
Kamenev, Rikov, Molotov etc., 
compartilhavam sua posição.

Só depois da chegada de Lenin, 
o Partido Bolchevique mudou de 
posição, depois de uma luta inter-
na em torno das Teses de Abril, 
publicadas em Pravda com sua 
única assinatura. Ninguém estava 
disposto a se identificar com essa 
posição. Não compreendiam o mé-
todo de Lenin e faziam um fetiche 
das consignas de 1905. O “crime” 
de Trotsky foi o de prever os acon-
tecimentos. Em 1917, os próprios 
acontecimentos demonstraram a 
correção da teoria da revolução 
permanente.

A partir de então, nada separou 
politicamente Lenin e Trotsky. To-
das as diferenças do passado dei-
xaram de existir. Quando Trotsky 
regressou a Petrogrado em maio de 
1917, Lenin e Zinoviev assistiram 
à cerimônia de boas-vindas orga-
nizada pelo Comitê Interdistrital. 
Naquela reunião, Trotsky manifes-
tou que a unidade de bolcheviques 
e mencheviques já não significava 
nada. Somente aqueles que haviam 
rompido com o social-patriotismo 
podiam se unir sob a bandeira de 
uma nova Internacional. Na reali-
dade, desde sua chegada, Trotsky 
falou e agiu ao lado dos bolchevi-
ques. O bolchevique Raskolnikov 
recordaria:

“León Davidovich Trotsky, nes-
ses momentos, formalmente não 
era um militante de nosso partido, 
mas na prática, desde o primeiro 
dia de sua chegada da América, 
trabalhou constantemente dentro 
dele. Em qualquer caso, imedia-
tamente depois de seu discurso no 
Soviete todos o consideramos um 
dos dirigentes de nosso partido” 
(Proletarskaya Revolutsia, p. 71. 
1923).  

Com relação às controvérsias 
passadas, assinalou: “Os ecos das 
antigas discrepâncias do período 
prévio à guerra haviam desapare-
cido totalmente. Não existiam di-
ferenças entre as táticas de Lenin 
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e Trotsky. Essa fusão, que já se 
observava durante a guerra, foi de-
monstrada totalmente desde o mo-
mento em que Trotsky regressou 
à Rússia. A partir de seu primeiro 
discurso público, todos nós, anti-
gos leninistas, o considerávamos 
um dos nossos” (Ibid.).

Se Trotsky não ingressou ime-
diatamente no Partido Bolchevi-
que não o foi pelas antigas dis-
crepâncias e sim porque queria 
que também entrasse o Comitê 
Interdistrital, que agrupava apro-
ximadamente 4 mil trabalhadores 
de Petrogrado e a muitas figuras 
proeminentes da esquerda, como 
Uritsky, Joffe, Lunacharsky, Ria-
zanov, Volodarsky e outros, que, 
posteriormente, desempenharam 
um importante papel na direção 
bolchevique. Como Trotsky expli-
cou em seu testemunho perante a 
Comissão Dewey:

“Trabalhava junto ao Partido 
Bolchevique. Existia um grupo em 
Petrogrado que programaticamen-
te defendia o mesmo que o Partido 
Bolchevique, mas organizativa-
mente era independente. Consultei 
a Lenin se seria melhor que eu en-
trasse no Partido Bolchevique ime-
diatamente ou com essa organiza-
ção operária de três ou quatro mil 
militantes revolucionários” (The 
Case of Leon Trotsky, p. 21).

O Congresso dos Sovietes de 
toda a Rússia, celebrado no início 
de junho, ainda esteve dominado 
pelos mencheviques e social-re-
volucionários. O historiador E. H. 
Carr, referindo-se a Trotsky e ao 
Comitê Interdistrital, faz a seguinte 
observação: “Trotsky e Lunachar-
sky estavam entre os dez delega-
dos dos ‘socialdemocratas unidos’ 
que apoiavam unanimemente aos 
bolcheviques durante as três sema-
nas que durou o congresso” (E. H. 
Carr, La Revolución Bolchevique 
(1917-1923), vol. 1, p. 106. Alian-
za Universidad).

Para acelerar a entrada do Co-
mitê Interdistrital no partido, ao 
que se opunham alguns membros 
da direção, Trotsky escreveu em 
Pravda a seguinte declaração: 
“Em minha opinião, atualmente 
[julho], não há diferenças nem de 
princípios nem de táticas entre o 
Interdistrital e as organizações bol-
cheviques. Por conseguinte, não 
existem motivos que justifiquem 
a existência separada de ambas as 
organizações” (ênfase nossa).

Em maio de 1917, inclusive 
antes de sua adesão formal ao Par-
tido Bolchevique, Lenin propôs 
Trotsky como chefe de redação de 
Pravda e, de passagem, recordou a 
excelente qualidade do Russkaya 
Gazeta (o periódico que Trotsky 
dirigia e que em 1905 se trans-
formaria no Nachalo). O fato foi 
reportado em 1923 em Krasnaya 
Letopis (A Crônica Vermelha) nº 
3. Embora a proposta não tenha 
sido aceita pelo comitê de redação 
de Pravda, demonstra a atitude de 
Lenin em relação a Trotsky nesse 
momento. Estava tão ansioso de 
que Trotsky e seus colaboradores 
se unissem aos bolcheviques que 
estava disposto a lhes oferecer sem 
condições postos de direção no 
Partido.

Quando o Comitê Interdistrital 
se fundiu com o Partido Bolchevi-
que, para se considerar os anos de 
militância no partido foi necessário 
levar em conta a data de entrada no 
Comitê Interdistrital, o que signifi-
cava admitir que não existiam di-
ferenças importantes entre ambos 
os grupos. Uma nota nas obras de 
Lenin, publicadas na Rússia depois 
da revolução, diz o seguinte: “So-
bre a questão da guerra, o Comitê 
Interdistrital sustentava uma posi-
ção internacionalista e suas táticas 
eram próximas aos bolcheviques” 
(Collected Works, vol. 14, p. 448).

Depois das Jornadas de Julho, a 
reação tomou a iniciativa durante 
um tempo. Nos dias mais difíceis, 
o partido estava na clandestini-
dade. Lenin e Zinoviev viram-se 
obrigados a passar à Finlândia, 
Kamenev estava no cárcere e os 
bolcheviques sofriam uma cam-
panha de calúnias, que os acusava 
de ser agentes alemães. Trotsky 
saiu publicamente em sua defesa 
e se identificou com suas posições. 
Nesses tempos difíceis e perigo-
sos, Trotsky escreveu uma carta ao 
Governo Provisório, que, por seu 
valor, reproduzimos integralmen-
te, porque serve para lançar luz so-
bre as relações de Trotsky com os 
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bolcheviques em 1917. A carta está 
datada de 23 de julho:

“Cidadãos ministros:
“Tive conhecimento de que foi 

publicada uma ordem, em relação 
com os acontecimentos dos passa-
dos 16 e 17 de julho, decretando a 
prisão de Lenin, Zinoviev e Kame-
nev, mas não a minha, razão por-
que desejaria solicitar sua atenção 
para os seguintes pontos:

“1). Coincido com as principais 
teses de Lenin, Zinoviev e Kame-
nev, e as defendi no periódico Vpe-
riod e em meus discursos públicos.

“2). Minha posição em relação 
aos acontecimentos de 16 e 17 de 
julho foi idêntica à mantida por 
eles.

“a) Tanto Kamenev e Zinoviev 
quanto eu, conhecemos pela pri-
meira vez os planos propostos pelo 
regimento de metralhadoras e ou-
tros, no comício conjunto dos Bu-
reaux dos Comitês Executivos em 
16 de julho. Agimos imediatamen-
te para deter os soldados. Zinoviev 
e Kamenev pondo-se em contato 
com os bolcheviques e eu, com a 
organização ‘Interdistrital’, a que 
pertenço.

“b) Quando, apesar de nossos 
esforços, a manifestação foi rea-
lizada, meus camaradas bolchevi-
ques e eu pronunciamos numero-
sos discursos a favor da principal 
exigência da multidão: ‘todo o 
poder aos Sovietes’, mas, ao mes-
mo tempo, exortamos aos manifes-
tantes, tanto aos soldados quanto 
aos civis, a regressar a suas casas 
e quartéis de forma pacífica e or-
denada.

“c) Em uma conferência cele-
brada no Palácio Táurida, muito 
avançada a noite de 16 a 17 de 
julho, entre os bolcheviques e a 
organização interdistrital, apoiei a 
posição, colocada por Kamenev, 
de que se devia fazer todo o possí-
vel para se evitar uma nova mani-
festação em 17 de julho. Contudo, 

quando através dos agitadores que 
chegavam dos distritos soubemos 
que os regimentos e os operários já 
haviam decidido pela saída e que 
era impossível deter a multidão até 
que a crise governamental fosse 
resolvida, todos ali presentes esti-
vemos de acordo em que o melhor 
que poderíamos fazer era dirigir 
a manifestação de forma pacífica 
e pedir às massas que deixassem 
seus fuzis em casa.

“d) Ao longo de 17 de julho, 
dia que passei no Palácio Táurida, 
tanto eu quanto os camaradas bol-
cheviques exortamos mais de uma 
vez à multidão para que agisse se-
gundo esta linha.

“3) O fato de que eu não esteja 
vinculado à Pravda e que não seja 
membro do Partido Bolchevique 
não se deve a diferenças políticas, 
mas a certas circunstâncias da his-
tória de nosso partido que perde-
ram agora toda importância.

“4) A tentativa dos jornais de 
dar a impressão de que eu declarei 
‘não ter nada a ver’ com os bolche-
viques tem tanto de verdade quanto 
o informe segundo o qual pedi às 
autoridades proteção da ‘violência 
do populacho’, ou como o restante 
dos falsos rumores espalhados pela 
mesma imprensa.

“5) Por tudo o que declarei, re-
sulta evidente que não podem me 
excluir logicamente da ordem de 
prisão que lançaram contra Lenin, 
Kamenev e Zinoviev. Tampouco 
pode haver nenhuma dúvida em 
suas mentes de que sou um inimi-
go do Governo Provisório tão irre-
conciliável quanto os camaradas 
anteriormente mencionados. Dei-
xando-me à margem, unicamente 
se consegue sublinhar o propósito 
contrarrevolucionário que está por 
trás do ataque a Lenin, Zinoviev 
e Kamenev” (León Trotsky, La 
era de la revolución permanente, 
pp. 98-99. Editorial Akal. Madrid, 
1976).

Nesse período, Trotsky expres-
sou o seu acordo com a posição 
dos bolcheviques em dezenas de 
ocasiões e chegou a ser encarcera-
do em consequência disso.

TROTSKY E A REVOLUÇÃO 
DE OUTUBRO

Não é possível aqui fazer jus-
tiça ao papel de Trotsky durante a 
Revolução de Outubro. Hoje, o seu 
papel é universalmente reconhe-
cido. Mas o que podemos dizer é 
que a Revolução Russa demonstra 
a enorme importância do fator sub-
jetivo e do papel do indivíduo na 
história. O Marxismo é determinis-
ta, mas não é fatalista. Os velhos 
populistas russos e os terroristas 
eram utópicos voluntariosos. Ima-
ginavam que toda a história de-
pendia da vontade dos indivíduos, 
dos “grandes homens” ou heróis, 
alheia à situação objetiva e às leis 
históricas. Plekhanov e os marxis-
tas russos sustentaram uma guerra 
implacável contra a interpretação 
idealista da história.

Dito isto, há que se acrescentar 
que existem momentos na história 
da sociedade em que todos os fato-
res objetivos necessários para a re-
volução amadureceram e, portanto, 
o fator subjetivo – sua preparação 
consciente, a direção revolucioná-
ria – se converte no fator decisivo. 
Nesses momentos, todo o processo 
histórico depende das atividades de 
um pequeno grupo de indivíduos e 
mesmo de uma só pessoa. Engels 
explicou que há períodos históri-
cos em que vinte anos equivalem 
a um dia, nos quais aparentemente 
nada ocorre, nos quais, apesar de 
que haja muita atividade, a situa-
ção não muda. Mas também disse 
que há outros períodos nos quais a 
história de vinte anos se concentra 
no espaço de poucas semanas ou 
inclusive dias. Se não existir um 
partido revolucionário, com uma 
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direção revolucionária que apro-
veite a situação, esse momento 
pode se perder e seria necessária 
a passagem de anos para que se 
apresente uma nova oportunidade.

No breve espaço de nove me-
ses, entre fevereiro e outubro de 
1917, evidenciou-se com total cla-
reza a importância das questões da 
classe, do partido e da direção. O 
Partido Bolchevique foi o partido 
mais revolucionário da história. 
Contudo, apesar da enorme expe-
riência e força acumuladas por sua 
direção, no momento decisivo os 
dirigentes de Petrogrado vacila-
ram. Em última instância, o desti-
no da revolução descansou sobre 
os ombros de duas pessoas: Lenin 
e Trotsky. Sem eles, a Revolução 
de Outubro não teria ocorrido.

À primeira vista esta afirmação 
contradiz a teoria marxista sobre o 
papel do indivíduo na história, mas 
não é assim. Naquela situação, 
sem o partido, Lenin e Trotsky não 
poderiam ter feito absolutamente 
nada. Havia-lhes custado quase 

duas décadas de trabalho construir 
e aperfeiçoar o instrumento, ganhar 
autoridade no seio da classe traba-
lhadora e lançar profundas raízes 
entre as massas, nas fábricas, nos 
quartéis do exército e nos bairros 
proletários. Um só indivíduo, por 
maior que fosse, nunca poderia ha-
ver substituído o partido, que não 
pode ser improvisado.

A classe trabalhadora necessita 
de um partido para mudar a socie-
dade. Se não há um partido revo-
lucionário capaz de fornecer uma 
direção consciente à energia revo-
lucionária da classe, esta energia se 
desperdiça, da mesma forma como 
se dissipa o vapor se não existe o 
pistão. Por outro lado, todo parti-
do tem seu lado conservador. Na 
verdade, em algumas ocasiões, 
os revolucionários podem ser as 
pessoas mais conservadoras. Este 
conservadorismo se desenvolve 
em consequência de anos de tra-
balho rotineiro, absolutamente im-
prescindível, mas que pode levar a 
determinados hábitos e tradições 

que, numa situação revolucionária, 
poderiam agir como um freio se a 
direção não é capaz de superá-las. 
No momento decisivo, quando a 
situação exige uma mudança pro-
funda na orientação do partido – a 
passagem do trabalho rotineiro à 
tomada do poder – os velhos costu-
mes podem entrar em conflito com 
as necessidades da nova situação. 
É precisamente neste contexto que 
o papel da direção é vital.

Um partido, como órgão de luta 
de uma classe contra outra, de certa 
forma pode se comparar a um exér-
cito. O partido também tem seus 
generais, tenentes, cabos e solda-
dos. Tanto na revolução quanto na 
guerra, o fator tempo é uma ques-
tão de vida ou morte. Sem Lenin 
e Trotsky, os bolcheviques, sem 
dúvida, teriam corrigido seus er-
ros, mas quando e a que preço? A 
revolução não pode esperar que o 
partido corrija seus erros porque o 
preço das dúvidas e dos atrasos é 
a derrota. Isto ficou demonstrado 
na Alemanha durante o processo 
revolucionário de 1923.

Para se compreender o papel-
-chave desempenhado por Trotsky 
em 1917 é suficiente ler qualquer 
periódico da época ou qualquer 
livro histórico, seja amistoso ou 
hostil. Tomemos como exemplo as 
seguintes linhas escritas somente 
doze meses depois que os bolche-
viques chegaram ao poder:

“Todo o trabalho prático de 
organização da insurreição se fez 
sob a direção direta do camarada 
Trotsky – presidente do Soviete de 
Petrogrado. Pode-se afirmar com 
toda a segurança que o partido está 
em dívida, em primeiro lugar e so-
bretudo, com o camarada Trotsky, 
pela rapidez com que a guarnição 
se passou ao lado dos Sovietes e 
pela forma de organizar o trabalho 
do Comitê Militar Revolucioná-
rio”.

Esta passagem foi escrita por 
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Stalin, no primeiro aniversário da 
Revolução de Outubro. Mais tarde, 
Stalin voltaria a escrever:

“O camarada Trotsky não de-
sempenhou nenhum papel impor-
tante nem no partido nem na in-
surreição de Outubro, e nem outra 
coisa se poderia esperar de quem, 
no período de Outubro, era um ho-
mem relativamente novo em nosso 
partido” (Stalin’s Works. Moscou, 
1953).

Mais tarde, não somente 
Trotsky como também todo o esta-
do-maior de Lenin foram acusados 
de ser agentes de Hitler e de querer 
restaurar o capitalismo na URSS. 
Na realidade, setenta e quatro anos 
depois de Outubro, como Trotsky 
previu, foram os herdeiros de Sta-
lin os que liquidaram a URSS e 
todas as conquistas da Revolução.

Para sermos exatos, sequer a 
primeira avaliação de Stalin faz 
justiça ao papel de Trotsky na Re-
volução de Outubro. No período-
-chave, de setembro a outubro, Le-
nin passou a maior parte do tempo 
na clandestinidade e o peso da pre-
paração política e organizativa da 
insurreição recaiu sobre Trotsky. A 
maioria dos antigos seguidores de 
Lenin – Kamenev, Zinoviev, Sta-
lin etc. – eram contrários à tomada 
do poder ou tinham uma posição 
vacilante e ambígua. Zinoviev e 
Kamenev levaram sua oposição à 
insurreição tão longe que tornaram 
públicos os planos na imprensa 
alheia ao partido. Basta ler a cor-
respondência de Lenin com o Co-
mitê Central para se compreender 
a luta que sustentou para superar a 
resistência da direção bolchevique. 
Em certo momento, chegou mes-
mo a ameaçar com sua demissão e 
apelar à base do partido por cima 
do Comitê Central. Nesta luta, 
Trotsky e o Comitê Interdistrital 
apoiaram a linha revolucionária de 
Lenin.

Uma das obras mais célebres 

sobre a revolução russa é Dez Dias 
que Abalaram o Mundo, de John 
Reed. Lenin descreveu este livro 
na introdução como “a exposição 
mais fidedigna e gráfica” daqueles 
fatos e recomendou que fossem 
publicadas “milhões de cópias e 
traduzido em todas as línguas”. 
Sob Stalin, o livro desapareceu das 
publicações dos partidos comunis-
tas. A razão não é difícil de enten-
der. Uma olhada em seu conteúdo 
demonstra que o autor menciona 
63 vezes a Lenin, 53 a Trotsky, 8 
a Kamenev, 7 a Zinoviev e somen-
te 2 vezes a Bukharin e Stalin. Isto 
reflete a realidade com certa preci-
são.

Na luta política dentro do par-
tido, que se prolongou além de ou-
tubro, o principal argumento dos 
conciliadores era que os bolche-
viques não deviam tomar o poder 
por si mesmos, e sim que deviam 
formar uma coalizão com outros 
partidos “socialistas” (menche-
viques e social-revolucionários). 
Na prática, isso significaria devol-
ver o poder à burguesia, como na 
Alemanha em novembro de 1918. 
John Reed descreve a situação:

“O Congresso devia se reunir 
em uma hora e o grande salão de 
sessões estava repleto já algum 
tempo. Contudo, às sete horas, o 
Bureau ainda não havia aparecido 
(...) Os bolcheviques e a esquerda 
social-revolucionária deliberavam 
em suas próprias salas. Durante 
toda a tarde, Lenin e Trotsky ti-
veram que combater as tendên-
cias que tendiam ao compromisso. 
Uma boa parte dos bolcheviques 
opinava que se deviam fazer as 
concessões necessárias para se lo-
grar constituir um governo de coa-
lizão socialista.

“- Não podemos aguentar – ex-
clamavam. São muitos contra nós. 
Não contamos com os homens 
necessários. Ficaremos isolados e 
tudo virá abaixo.

“Assim se manifestaram Kame-
nev, Riazanov e outros.

“Mas Lenin, com Trotsky ao 
seu lado, se mantinha firme como 
uma rocha.

“- Aqueles que desejem chegar 
a um arranjo, que aceitem nosso 
programa e os admitiremos. Não 
cederemos nem uma polegada. Se 
há camaradas aqui que não têm a 
coragem e a vontade de se atrever 
a fazer o que fizemos, que vão se 
reunir com os covardes e concilia-
dores! Com o apoio dos trabalha-
dores e dos soldados seguiremos 
adiante! ” (Diez días que Estreme-
cieron el Mundo, p. 123. Ed. Gri-
jalbo. Barcelona, 1985).

“Era tal o grau de afinidade en-
tre Lenin e Trotsky que as massas 
com frequência se referiam ao Par-
tido Bolchevique como ‘o partido 
de Lenin e Trotsky’. Em uma reu-
nião do Comitê de Petrogrado em 
14 de novembro de 1917, Lenin 
expôs que as tendências concilia-
doras na direção do partido cons-
tituíam um perigo inclusive depois 
da Revolução de Outubro. Em 14 
de novembro, onze dias depois da 
insurreição triunfante, três mem-
bros do Comitê Central (Kamenev, 
Zinoviev e Noguin) se demitiram 
em protesto contra a política do 
partido, publicando um ultimato 
em que exigiam a formação de um 
governo de coalizão com menche-
viques e social-revolucionários, 
‘ou se não, um governo puramen-
te bolchevique somente poderia 
se manter aplicando uma política 
de terror’. Terminavam sua decla-
ração com um apelo aos trabalha-
dores para formar uma ‘coalizão 
imediata’ sob a consigna de ‘longa 
vida ao governo de todos os parti-
dos do Soviete’.

“Parecia que esta crise nas filei-
ras do partido acabaria por destruir 
as conquistas de Outubro. Lenin 
pediu a expulsão dos dirigentes 
desleais e foi precisamente nes-
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se momento quando pronunciou 
o discurso que acaba assim: ‘Ne-
nhum compromisso! Um governo 
bolchevique homogêneo’. No tex-
to original do discurso aparecem, 
ademais, as seguintes palavras: 
‘Sobre a coalizão, o único que 
posso dizer é que Trotsky disse há 
tempos que era impossível uma 
união. Trotsky compreendeu isto e, 
a partir desse momento, não houve 
outro bolchevique melhor ’”.

Depois da morte de Lenin, a 
camarilha dominante (Stalin, Ka-
menev e Zinoviev) começou uma 
campanha de falsificações destina-
da a minimizar o papel de Trotsky 
na revolução. Para conseguir isto, 
inventaram a legenda do “trotskis-
mo” e introduziram uma cunha 
entre as posições de Trotsky e as 
de Lenin e dos “leninistas” (eles 
próprios). Os historiadores a soldo 
revolveram na lixeira das velhas 
polêmicas há tempos esquecidas 
por aqueles que participaram ne-
las: esquecidas porque todas as 
discrepâncias ficaram resolvidas 
pela experiência de Outubro e, 
portanto, não tinham mais interes-
se que o puramente histórico. Mas 
o obstáculo mais sério no caminho 
dos epígonos foi a própria Revolu-
ção de Outubro. Pouco a pouco, o 
eliminaram, apagando o nome de 
Trotsky dos livros, reescrevendo a 
história e, finalmente, suprimindo 
totalmente inclusive as mais inó-
cuas menções ao papel de Trotsky.

TROTSKY E O EXÉRCITO VERMELHO

Antes da revolução, nem Lenin 
nem Trotsky sabiam muito de táti-
cas bélicas. Pediu-se a Trotsky que 
se encarregasse dos assuntos mi-
litares em um momento em que a 
revolução estava em grave risco. O 
velho exército czarista havia se de-
sintegrado sem que houvesse nada 
para substitui-lo. A jovem repúbli-
ca soviética foi invadida por vinte 

e um exércitos imperialistas. Em 
certo momento, o Estado soviético 
ficou reduzido à franja de território 
entre Moscou e Petrogrado e um 
pouco mais. No final, conseguiu-se 
superar esta situação adversa e o 
Estado operário logrou sobreviver. 
Este êxito foi obtido em grande 
medida graças ao trabalho infatigá-
vel de Trotsky à frente do Exército 
Vermelho.

Em setembro de 1918, quando, 
nas palavras de Trotsky, o poder 
do Soviete se encontrava em seu 
nível mais baixo, o governo apro-
vou um decreto especial declaran-
do a Rússia socialista em perigo. 
Nesse momento difícil, Trotsky foi 
enviado ao decisivo front oriental, 
onde a situação militar era catas-
trófica. Simbirsk e Kazan estavam 
nas mãos dos brancos. O trem 
blindado de Trotsky somente po-
dia chegar até Simbirsk, na peri-
feria de Kazan. As forças inimigas 
eram superiores tanto em número 
quanto em organização. Algumas 
unidades brancas eram compostas 
exclusivamente por oficiais e luta-
vam em melhores condições que 
as mal-treinadas e pouco discipli-
nadas forças vermelhas. O pânico 
se espalhou entre as tropas, que se 
retiravam em desordem. “O pró-
prio solo parecia estar infectado 
de pânico”. Mais tarde, Trotsky 
reconheceria em sua biografia: “Os 

novos destacamentos vermelhos 
chegavam com energia, mas rapi-
damente afundavam na inércia da 
retirada. Começou a se espalhar o 
rumor entre o campesinato local de 
que os Sovietes estavam condena-
dos. Os padres e os comerciantes 
levantavam a cabeça. Nos povoa-
dos, os elementos revolucionários 
se escondiam. Tudo desmoronava. 
Não havia um só palmo de terra 
firme. A situação parecia desespe-
rada” (Ibid.).

Era essa a situação que, a sua 
chegada, encontraram Trotsky e 
seus agitadores. Mas, em uma se-
mana, Trotsky regressou vitorioso 
de Kazan depois de conseguir o 
primeiro e decisivo êxito militar 
da revolução. Em um discurso ao 
Soviete de Petrogrado para pedir 
voluntários para o Exército Verme-
lho, descreveu a situação no front:

“O quadro que presenciei ante 
meus olhos era o das noites mais 
tristes e trágicas de Kazan, quan-
do as forças de jovens recrutas se 
retiravam presas do pânico. Isso 
ocorria na primeira metade de 
agosto, quando sofremos os maio-
res contratempos. Chegou um des-
tacamento de comunistas: mais 
de cinquenta homens, cinquenta e 
seis, creio. Entre eles, alguns que 
nunca antes desse dia haviam tido 
um fuzil nas mãos. Havia homens 
de quarenta anos ou mais, mas a 
maioria era de rapazes de dezoito, 
dezenove ou vinte anos. Recordo 
a um de dezoito anos, com a cara 
tranquila, um comunista de Petro-
grado, que apareceu no quartel-
-general de noite, fuzil na mão, e 
nos relatou como um regimento 
havia desertado de sua posição e 
eles haviam ocupado seu lugar, e 
disse: ‘Somos comuneiros’. Des-
te destacamento de cinquenta 
homens regressaram doze, mas, 
camaradas, criaram um exército, 
destes trabalhadores de Petrogra-
do e Moscou, destacamentos de 
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cinquenta ou sessenta homens que 
ocuparam posições abandonadas, 
regressaram doze. Morreram ano-
nimamente, da mesma forma que a 
maioria dos heróis da classe traba-
lhadora. Nosso problema e dever é 
nos esforçarmos por restabelecer 
seus nomes na memória da classe 
trabalhadora. Muitos morreram 
aqui e não se lhes conhece por seu 
nome, e sim pelo que fizeram por 
nós nesse Exército Vermelho que 
defende a Rússia soviética e as 
conquistas da classe trabalhado-
ra, essa cidadela, essa fortaleza da 
revolução internacional que agora 
representa nossa Rússia soviética. 
Desde esse momento, camaradas, 
nossa situação é, como já sabeis, 
incomparavelmente melhor no 
front oriental, ali onde o perigo era 
maior com os checoslovacos e os 
guardas brancos dirigindo-se para 
Simbirsk e Kazan, ameaçando-nos 
em direção a Nijny, na outra em 
direção a Vologda, Rasoslavl e Ar-
cangel, e assim se unir à expedição 
anglo-francesa. Por isso, nossos 
maiores esforços estão dirigidos 
ao front oriental, e obtivemos bons 
resultados” (León Trotsky, Speaks, 
p. 126).

Depois da libertação de Kazan, 
Simbirsk, Khvalynsk e outras ci-
dades da região do Volga, foi en-
comendada a Trotsky a tarefa de 
coordenar e dirigir a guerra em 
muitos fronts abertos nesse vasto 
país. Reorganizou as forças arma-
das da Revolução e instituiu o ju-
ramento do Exército Vermelho, em 
que todo soldado jurava lealdade à 
revolução mundial. Mas seu êxito 
mais destacável foi o de conseguir 
que um grande número de oficiais 
do exército czarista colaborasse 
com a revolução. A não ser assim, 
não teria sido possível encontrar os 
quadros militares necessários para 
dirigir mais de quinze exércitos em 
diferentes fronts. Naturalmente, no 
final, alguns deles traíram e outros 

serviram sem gana ou por rotina. 
Mas o mais surpreendente foi o 
grande número de oficiais que se 
passou para o lado da revolução, 
a qual serviram lealmente. Alguns, 
como Tukhachevsky – um gênio 
militar – se converteriam em co-
munistas convictos. Quase todos 
foram assassinados por Stalin du-
rante os expurgos de 1937.

O êxito de Trotsky com os anti-
gos oficiais colheu de surpresa in-
clusive a Lenin. Quando durante a 
guerra civil perguntou a Trotsky se 
era melhor afastar os antigos ofi-
ciais czaristas, controlados por co-
missários políticos, e substituí-los 
por outros, comunistas, Trotsky 
respondeu:

“- Você me perguntava se não 
conviria afastar a todos os antigos 
oficiais. Sabe você quantos deles 
estão servindo atualmente no exér-
cito?

“- Não, não sei.
“- Quantos, aproximadamente, 

calcula você?
“- Não tenho ideia.
“- Pois não serão menos de  

trinta mil. Por cada traidor, have-
rá cem pessoas seguras e, por cada 
desertor, dois ou três caídos no 
campo de batalha. Por quem você 
quer que os substituamos?

“Poucos dias depois, Lenin 
pronunciou um discurso acerca 
dos problemas que a reconstrução 
socialista do Estado colocava, em 
que disse: ‘Quando há pouco tem-
po o camarada Trotsky teve de me 
dizer, concisamente, que o número 
de oficiais que serviam no departa-
mento de guerra ascendia a várias 
dezenas de milhares, compreendi, 
de um modo concreto, onde está 
o segredo de colocar a serviço de 
nossa causa o inimigo (...) e como 
é necessário construir o comunis-
mo utilizando os mesmos tijolos 
que o capitalismo tinha preparado 
contra nós” (Trotsky, Mi Vida, p. 
348. Ed. Pluma. Bogotá, 1979).

As conquistas de Trotsky fo-
ram reconhecidas inclusive por 
inimigos declarados da Revolução, 
entre eles os oficiais e diplomatas 
alemães. Max Bauer qualificou 
Trotsky como um “um organizador 
militar e um líder (...) Criou um 
novo exército do nada em meio a 
duras batalhas. A forma como or-
ganizou depois e treinou ao seu 
exército é completamente napoleô-
nica”. O general Hoffmann chega-
ria à mesma conclusão: “Inclusive 
de um ponto de vista puramente 
militar é assombroso como foi pos-
sível que as tropas russas, recém-
-recrutadas, esmagassem as forças 
dos generais brancos e as eliminas-
sem totalmente” (E. H. Carr, La 
revolución bolchevique 1917-23, 
vol. 3, p. 326).

Dimitri Volkogonov, apesar de 
sua hostilidade ao bolchevismo, 
diria o seguinte: “Seu trem viaja-
va de um front a outro; trabalhava 
duro para assegurar o abasteci-
mento das tropas, seu envolvimen-
to pessoal no uso de comissários 
militares no front teve resultados 
positivos. Ademais, os chefes do 
exército o viam como o ‘segundo 
homem’ da república soviética, um 
importante oficial político e do Es-
tado, um homem com uma enorme 
autoridade pessoal. Seu papel no 
terreno estratégico foi mais políti-
co que militar” (Dimitri Volkogo-
nov, Trotsky: the eternal revolutio-
nary, p. 140).

Demos a última palavra acerca 
do papel de Trotsky na Revolução 
Russa e na guerra civil a Lunachar-
sky, o veterano bolchevique que se 
converteria no primeiro Comissá-
rio Soviético de Educação e Cul-
tura. “Seria um grande erro pensar 
que o outro grande líder da revo-
lução russa é inferior em tudo ao 
seu colega [Lenin]: por exemplo, 
há aspectos nos quais Trotsky su-
pera indiscutivelmente a Lenin, é 
mais brilhante, mais claro e mais 
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ativo. Lenin era o mais adequado 
para ocupar a Presidência do Con-
selho de Comissários do Povo e 
para guiar a revolução mundial 
com esse toque de genialidade, 
mas nunca poderia cumprir a titâ-
nica missão que Trotsky carregou 
sobre seus ombros, com aqueles 
traslados de um lugar para outro, 
aqueles assombrosos discursos 
que precediam as ordens no ato, o 
papel de galvanizador incessante 
de um exército débil, ora em um 
ponto ora em outro. Não há um 
homem sobre a Terra que pudesse 
substituir Trotsky neste papel.

“Em toda grande revolução, as 
pessoas sempre encontram o ator 
adequado para agir em todas as 
partes, e um dos sinais de grande-
za de nossa revolução é o fato de 
que o Partido Comunista os tenha 
criado em suas próprias fileiras, os 
tenha pedido emprestado de ou-
tros partidos e tenha incorporado 
em seus próprios organismos as 
suficientes personalidades excep-
cionais que foram encaixadas para 
cumprir qualquer função política 
que se lhes exigisse. E dois dos 
mais fortes, identificados com-
pletamente com seus respectivos 
papéis, são Lenin e Trotsky” (Lu-
nacharsky, Revolutionary Silhou-
ettes. Pp. 68-69).

A LUTA DE TROTSKY CONTRA A 
BUROCRACIA

A Revolução de Outubro foi o 
acontecimento mais importante da 
história da humanidade. Pela pri-
meira vez – se excluirmos a breve 
experiência da Comuna de Paris 
em 1871 – as massas oprimidas 
tomaram o seu destino em suas 
próprias mãos e empreenderam a 
tarefa de transformar a socieda-
de. A revolução socialista é total-
mente diferente de qualquer outra 
revolução da história porque, pela 
primeira vez, o fator subjetivo – a 

consciência da classe – se conver-
te em força motriz do desenvolvi-
mento social. A explicação deve 
ser buscada nas diferentes relações 
de produção. Sob o capitalismo, 
as forças do mercado funcionam 
de forma incontrolada, sem pla-
nificação nem intervenção estatal. 
A revolução socialista põe fim à 
anarquia da produção e implanta o 
controle e a planificação por parte 
da sociedade. O resultado é que, 
depois da revolução, o fator subje-
tivo se converte também no fator 
decisivo. Nas palavras de Engels, 
o socialismo é “o salto do reino da 
necessidade ao da liberdade”.

Mas a consciência das massas 
não é algo separado das condições 
materiais de vida, do nível de cul-
tura, da jornada de trabalho etc. 
Por isso, Marx e Engels insistiram 
em que os requisitos materiais pré-
vios para se conseguir o socialismo 
dependiam do desenvolvimento 
das forças produtivas. Os protestos 
mencheviques contra a Revolução 
de Outubro, argumentando que as 
condições materiais para o socia-
lismo estavam ausentes na Rússia, 
continham uma parte de verdade. 
Não obstante, as condições objeti-
vas existiam sim, em termos inter-
nacionais.

Para os bolcheviques, o inter-
nacionalismo não era uma questão 
sentimental. Lenin repetiu em cen-
tenas de ocasiões, que se a revolu-
ção russa não se espalhasse a outros 
países seria o seu fim. Depois dela, 
houve uma vaga revolucionária e 
se deram situações revolucionárias 
em muitos países (Alemanha, Hun-
gria, Itália, França etc.) mas, dada 
a ausência de partidos marxistas de 
massas, todos esses movimentos 
terminaram derrotados. Ou, para 
sermos mais exatos, na Alemanha 
e em outros países foram traídos 
pelos dirigentes socialdemocratas. 
Devido a essa traição, a revolução 
ficou isolada em um país atrasa-

do, onde as condições de vida da 
população eram atrozes. Somente 
em um ano morreram de fome seis 
milhões de pessoas. Em 1921, no 
final da guerra civil, a classe traba-
lhadora estava exausta.

Nessa situação, a reação era 
inevitável. Os resultados obtidos 
não correspondiam às expectati-
vas das massas. Uma boa parte dos 
trabalhadores mais conscientes e 
militantes faleceu na guerra civil. 
Outros, absorvidos pelas tarefas 
de administração da indústria e 
do Estado, foram se divorciando 
pouco a pouco dos trabalhadores, 
ao mesmo tempo em que o aparato 
do Estado se elevava gradualmente 
acima da classe trabalhadora. Cada 
passo atrás da classe trabalhadora 
estimulava os burocratas e arrivis-
tas. Nesse contexto, surgiu uma 
casta burocrática que se sentia sa-
tisfeita com sua própria posição e 
estava em desacordo com as ideias 
“utópicas” da revolução mundial. 
Estes elementos abraçaram com 
entusiasmo a teoria do “socialismo 
em um só país”, esboçada pela pri-
meira vez em 1923.

O marxismo explica que as 
ideias não caem do céu. Se uma 
ideia obtém um apoio de massas é 
porque necessariamente reflete os 
interesses de uma classe ou de uma 
casta social. Atualmente, os histo-
riadores burgueses tratam de apre-
sentar a luta entre Stalin e Trotsky 
como um “debate” sobre questões 
teóricas no qual, por motivos obs-
curos, Stalin ganhou e Trotsky per-
deu. Mas o fator determinante na 
história não é a luta entre as ideias, 
e sim entre os interesses de classe 
e as forças materiais. A vitória de 
Stalin não se deveu a sua superio-
ridade intelectual (na realidade, 
de todos os líderes bolcheviques, 
Stalin era o mais medíocre nas 
questões teóricas), mas as ideias 
que defendia representavam os in-
teresses e privilégios da nova casta 
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burocrática surgida, enquanto que 
Trotsky e a Oposição de Esquerda 
defendiam as ideias de Outubro e 
os interesses da classe trabalha-
dora, que se viu obrigada a recuar 
ante a ofensiva lançada pela buro-
cracia, pela pequena burguesia e 
pelos kulaks (camponeses ricos).

As ideias e ações de Stalin 
tampouco eram planejadas de an-
temão. Nas primeiras etapas, nem 
ele próprio sabia para onde se di-
rigia. Na realidade, se o houvesse 
sabido em 1923, quando se gesta-
va o processo que ele liderava, o 
mais provável é que nunca tivesse 
tomado esse caminho. Lenin esta-
va consciente do perigo e tentou 
avisar da ameaça que representava 
a burocracia. No XI Congresso, 
apresentou ante o partido uma acu-
sação contundente contra a buro-
cratização do aparato do Estado.

“Tomemos Moscou com seus 
4.700 comunistas em postos de 
responsabilidade. Se considerar-
mos a enorme máquina burocrá-
tica, esse gigante enorme, deve-
mos nos perguntar: quem dirige a 
quem? Duvido muito que se possa 
dizer sinceramente que os comu-
nistas dirigem o enorme aparato. 
Para dizer a verdade, não estão 
dirigindo, estão sendo dirigidos” 
(Lenin, Collected Works, vol. 33, 
p. 288. Ênfase nossa). 

Para conseguir separar os bu-
rocratas e arrivistas dos aparatos 
do Estado e do partido, foi criado 
o Rabkrin (Comissariado de Ins-
peção Operária e Camponesa), à 
frente do qual foi colocado Stalin 
porque Lenin acreditava necessá-
rio colocar à frente um organizador 
forte que conduzisse a tarefa com 
rigor, e Stalin parecia qualificado 
por seu êxito como organizador 
do partido. Em poucos anos, Stalin 
ocupou distintos postos organizati-
vos: dirigiu o Rabkrin e foi mem-
bro do Comitê Central, do Politbu-
ro, do Bureau de Organização e do 

Secretariado do partido. Mas sua 
estreita perspectiva organizativa 
e a ambição pessoal fizeram com 
que em breve espaço de tempo 
aparecesse como o porta-voz da 
burocracia na direção do partido, e 
não como seu adversário.

Em princípios de 1920, Trotsky 
criticou o trabalho do Rabkrin por-
que, em vez de ser uma ferramenta 
de luta contra a burocracia, havia 
se convertido em sua incubadora. 
De início, Lenin defendeu o Ra-
bkrin. Sua enfermidade o impedia 
de se dar conta do que estava sen-
do incubado. Stalin utilizou sua 
atribuição de selecionar o pessoal 
para os postos de direção no Esta-
do e no partido para se rodear de 
aliados e funcionários servis, nu-
lidades políticas que lhe estavam 
agradecidos por sua ascensão. Em 
suas mãos, o Rabkrin se converteu 
em um instrumento para defender 
sua própria posição e eliminar seus 
rivais políticos.

Lenin se deu conta da terrível 
situação quando descobriu as ma-
nipulações de Stalin na Geórgia. 
Sem o conhecimento de Lenin 
nem do Politburo, Stalin, junto 
com seus sequazes Dzerzhinsky 
e Ordjonikidze, deu um golpe de 
Estado no partido na Geórgia, 
purgando os melhores quadros do 
bolchevismo georgiano. Quando, 
afinal, se deu conta do que ocorria, 
Lenin se enfureceu. De seu leito de 
convalescência, ditou, no final de 
1922, uma série de notas a suas se-
cretárias sobre “as questões da au-
tonomia na União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas”.

As notas de Lenin são uma con-
tundente acusação à arrogância 
burocrática e chauvinista de Stalin 
e sua camarilha. Mas Lenin não 
tratou o incidente como um fenô-
meno acidental, e sim como a ex-
pressão do corrupto e reacionário 
nacionalismo da burocracia sovié-
tica. Vale a pena citar textualmente 

as palavras de Lenin:
“Afirma-se que era necessá-

ria a unidade do aparato. De onde 
emanavam essas afirmações? Não 
provinham por acaso do próprio 
aparato da Rússia, que, como já 
disse em um número anterior de 
meu diário, tomamos do czarismo, 
limitando-nos a recobri-lo ligeira-
mente com um verniz soviético?

“Sem dúvida alguma, devería-
mos esperar com essa medida até 
o dia em que pudéssemos dizer 
que respondemos por nosso apa-
rato porque é nosso. Mas agora, 
em consciência, devemos dizer o 
contrário: que denominamos como 
nosso um aparato que, em consci-
ência, nos é fundamentalmente es-
tranho e que representa uma mis-
tura de sobrevivências burguesas e 
czaristas; que nos foi, em absoluto, 
impossível transformá-lo em cinco 
anos, visto que não contávamos 
com a ajuda de outros países e pre-
dominavam as ‘ocupações’ milita-
res e a luta contra a fome.

“Em tais condições, é muito 
natural que ‘a liberdade de sair da 
União’, que nos serve de justifica-
ção, apareça como uma fórmula 
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burocrática incapaz de defender 
os membros de outras nacionalida-
des da Rússia contra a invasão do 
homem autenticamente russo, do 
chauvinista grã-russo, desse cana-
lha e desse opressor que, no fundo, 
é o burocrata russo. Não é duvi-
doso que os operários soviéticos e 
sovietizados, que se encontram em 
proporção ínfima, cheguem a se 
afogar nesse oceano da pequenez 
chauvinista grã-russa, como uma 
mosca no leite” (Lenin, Contra 
la burocracia, p. 141. Siglo XXI. 
Buenos Aires, 1974).

Depois do assunto georgiano, 
Lenin utilizou toda a sua autori-
dade para tentar afastar Stalin da 
secretaria-geral do partido, que 
ele ostentava desde 1922, depois 
da morte de Sverdlov. Contudo, 
o principal temor de Lenin, agora 
maior que antes, era uma divisão 
aberta na direção que, nas condi-
ções existentes, poderia conduzir 
à ruptura do partido segundo os 
diferentes interesses de classe. 
Portanto, tentando confinar a luta 
no âmbito da direção, as notas an-
teriores e o restante do material 
de Lenin contra a burocracia não 
se fizeram públicos. Lenin escre-
via em sigilo aos bolcheviques da 
Geórgia (enviava também cópias a 
Trotsky e Kamenev) e, como não 
podia acompanhar pessoalmen-

te o assunto, escreveu a Trotsky 
para lhe pedir que defendesse os 
georgianos no Comitê Central. Du-
rante sua enfermidade, continuou 
lutando contra o processo de bu-
rocratização e, inclusive, propôs a 
Trotsky formar um bloco para lutar 
contra Stalin no XXI Congresso do 
partido. Mas Lenin morreu antes 
de poder levar à frente seus planos. 
Sua carta ao Congresso, na qual 
qualifica Trotsky como o membro 
mais capacitado do Comitê Cen-
tral e exige a destituição de Stalin 
como secretário-geral, foi censura-
da pela camarilha dirigente e du-
rante décadas não viu a luz.

O SOCIALISMO EM UM SÓ PAÍS

Mesmo com a participação de 
Lenin, o processo não se teria de-
senvolvido de forma substancial-
mente diferente. As causas não se 
achavam nos indivíduos, mas na 
situação objetiva de um país atra-
sado, faminto e isolado pelo atra-
so da revolução socialista no Oci-
dente. Depois da morte de Lenin, 
o grupo dirigente (a troika) – ini-
cialmente formado por Kamenev, 
Zinoviev e Stalin – ignorou a ad-
vertência de Lenin e, em seu lugar, 
empreendeu uma campanha contra 
o trotskismo, que, na prática, signi-
ficava renegar as ideias de Lenin e 
da Revolução de Outubro. Incons-
cientemente, refletiam as pressões 
do estrato ascendente de funcioná-
rios privilegiados que roubavam os 
bens da revolução e desejavam dar 
um fim ao período de democracia 
operária. A reação pequeno-bur-
guesa contra Outubro encontrou 
sua expressão na campanha contra 
o trotskismo e, sobretudo, na teoria 
anti-leninista do “socialismo em 
um só país”.

Embora a Rússia fosse um 
país atrasado, não teria esses pro-
blemas se Outubro tivesse sido 
o prelúdio da revolução socialis-

ta mundial, que era o objetivo do 
Partido Bolchevique com Lenin e 
Trotsky. O internacionalismo não 
era um gesto sentimental, estava 
enraizado no caráter internacional 
do capitalismo e da luta de classes. 
Nas palavras de Trotsky: “O socia-
lismo é a organização da produção 
social planificada destinada a sa-
tisfazer as necessidades humanas. 
A propriedade coletiva dos meios 
de produção não é o socialismo, é 
somente sua premissa legal. O pro-
blema de uma sociedade socialista 
não pode ser abstraído do caráter 
mundial das forças produtivas na 
atual etapa de desenvolvimento 
humano” (Trotsky, Historia de la 
revolución rusa, vol. 2, p. 570. Ed. 
Zyx. Madri, 1973). A Revolução 
de Outubro era considerada como 
o princípio de uma nova ordem so-
cialista mundial.

A teoria antimarxista do socia-
lismo em um só país, que Stalin ex-
pôs no outono de 1924, estava di-
rigida contra tudo o que defendiam 
os bolcheviques e a Internacional 
Comunista. Como era possível 
construir o socialismo em um só 
país, sobretudo em um país extre-
mamente atrasado como a Rússia? 
Este pensamento jamais entrou na 
cabeça de nenhum bolchevique, 
sequer de Stalin até 1924. Ainda 
em abril desse ano, Stalin escreveu 
em seu livro Os Fundamentos do 
Leninismo: “Para derrubar a bur-
guesia, não basta o esforço de um 
só país – a história de nossa revolu-
ção testemunha isto. Para a vitória 
final do socialismo, para a organi-
zação da produção socialista, não 
bastam os esforços de um país, em 
particular de um país camponês 
como o nosso. Por isso, devemos 
conseguir o apoio do proletariado 
dos países desenvolvidos”. Poucos 
meses depois desapareciam estas 
linhas e, em seu lugar, aparecia o 
contrário: “Depois de consolidar 
seu poder e direção, o campesina-
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to, seguindo o caminho do prole-
tariado de um país vitorioso, pode 
construir uma sociedade socialis-
ta” (Los Fundamentos del Leninis-
mo, p. 39. Pekín, 1975).

Esta teoria se choca com tudo 
o que Marx, Engels e Lenin defen-
deram e demonstra o quão longe 
chegou a reação burocrática. Con-
tudo, o novo programa de Stalin 
levou a uma crise no triunvirato. 
Kamenev e Zinoviev, alarmados 
pelo caráter que as coisas estavam 
tomando, romperam com Stalin e 
uniram-se temporariamente com a 
Oposição de Esquerda de Trotsky 
na chamada Oposição Conjunta. 
Em 1926, em uma reunião da Opo-
sição, Krupskaya, a viúva de Le-
nin, comentou com amargura: “Se 
Vladimir estivesse vivo, estaria no 
cárcere”. A razão principal para a 
derrota de Trotsky e da Oposição 
há que se buscar no ambiente entre 
as massas, que simpatizavam com 
a oposição, mas se encontravam 
exauridas e cansadas pelos longos 
anos de guerra.

O surgimento de uma nova cas-
ta dominante teve efeitos sociais 
muito profundos. O isolamento da 
revolução foi a principal razão da 
ascensão de Stalin e da burocracia, 
mas, ao mesmo tempo, se conver-
teria na causa de novas derrotas 
da revolução mundial: Bulgária e 
Alemanha (1923), a greve geral 
britânica (1926), China (1927) e a 
mais terrível de todas, a da Alema-
nha em 1933. Cada novo fracasso 
aprofundava o desânimo da classe 
trabalhadora soviética e estimulava 
ainda mais os burocratas e arrivis-
tas. Depois da terrível derrota na 
China, por responsabilidade direta 
de Stalin e Bukharin, começaram 
as expulsões do PCUS dos parti-
dários da Oposição. Mesmo antes, 
já se perseguiam sistematicamente 
aos oposicionistas; eram despe-
didos do trabalho, condenados ao 
ostracismo e, em alguns casos, in-

duzidos ao suicídio.
As monstruosas ações dos es-

talinistas estavam em total contra-
dição com as tradições democrá-
ticas do Partido Bolchevique. Por 
exemplo, rebentavam as reuniões 
da Oposição com a colaboração 
de seus rufiões, instigavam cam-
panhas maliciosas de mentiras e 
calúnias na imprensa oficial, per-
seguiram os amigos e colabora-
dores de Trotsky até ao ponto de 
levar à morte a vários proeminen-
tes bolcheviques, como Glazman 
(induzido ao suicídio através de 
chantagem) e Joffe, o famoso di-
plomata soviético a quem foi ne-
gada assistência médica ante uma 
terrível enfermidade e que também 
se suicidou. Nas reuniões do par-
tido, os porta-vozes da Oposição 
sofriam os ataques de quadrilhas 
de malfeitores, quase fascistas, or-
ganizadas pelo aparato estalinista 
para intimidá-los. O periódico co-
munista francês Contre le Courant 
[Contra a Corrente] tornou público 
nos anos 1920 os métodos utiliza-
dos pelos estalinistas nos “deba-
tes” dentro do partido:

“Os burocratas do partido rus-
so criaram por todo o país qua-
drilhas de desordeiros. Em cada 
reunião do partido com a presença 
de algum membro da Oposição, 
situam-se na entrada, formando 
um cerco de homens portando api-
tos policiais. Quando o orador da 
Oposição pronuncia as primeiras 
palavras, começam os apitos. O 
alvoroço dura até que o orador da 
Oposição se rende” (La verdadeira 
situación en Rusia. Nota ao pé da 
página 14).

Devido ao isolamento da re-
volução em terríveis condições 
de atraso e ao cansaço da classe 
trabalhadora e sua vanguarda, o 
resultado inevitável foi a vitória 
da burocracia estalinista. Não foi 
resultado da inteligência ou previ-
são de Stalin, pelo contrário. Stalin 

não previa nem compreendia nada, 
mas agia empiricamente, como o 
demonstram os constantes zigue-
zagues em sua política. Stalin e 
seu aliado Bukharin deram uma 
virada à direita, tentando se apoiar 
nos kulaks. Trotsky e a Oposição 
de Esquerda avisaram insisten-
temente do perigo dessa política 
e defenderam uma política de in-
dustrialização, planos quinquenais 
e coletivização. Em uma sessão 
plenária do Comitê Central, em 
abril de 1927, Stalin atacou suas 
propostas, comparando o plano de 
eletrificação da Oposição (o esque-
ma Dnieperstroi) com “oferecer a 
um camponês um gramofone em 
vez de uma vaca”.

As advertências da Oposição 
estavam corretas. O perigo do ku-
lak se traduziu em sabotagens e 
em uma greve do grão que amea-
çaram derrubar o poder soviético 
e colocou na ordem do dia a con-
trarrevolução capitalista. Em uma 
reação de pânico, Stalin rompeu 
com Bukharin e se lançou em uma 
aventura ultra-esquerdista. Depois 
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de rejeitar desdenhosamente a pro-
posta de Trotsky de um plano quin-
quenal destinado a desenvolver a 
economia soviética, de repente, em 
1927, deu uma virada de cento e 
oitenta graus e impôs a loucura do 
“plano quinquenal em quatro anos” 
e a coletivização forçada para “ex-
terminar o kulak como classe”. Isto 
desorientou muitos oposicionistas, 
que imaginaram que Stalin havia 
adotado o programa da Oposição. 
Mas a política de Stalin era só uma 
caricatura da política da Oposição 
porque seu objetivo não era o de 
regressar à democracia soviética 
leninista, e sim consolidar a buro-
cracia como casta dominante.

Começando com Kamenev e 
Zinoviev, muitos dos antigos opo-
sicionistas capitularam ante Stalin, 
com a esperança de ser aceitos 
de novo no partido. Isso era uma 
ilusão. O fato de se retratarem so-
mente serviu para pavimentar o 
caminho a novas exigências e ca-
pitulações, até a humilhação final 
dos Julgamentos de Moscou, nos 
quais Kamenev e Zinoviev e ou-
tros velhos bolcheviques foram de-
clarados culpados dos crimes mais 
monstruosos contra a revolução. 
Mas suas “confissões” não os sal-
varam. Suas cabeças foram entre-
gues aos verdugos estalinistas.

Trotsky mantinha sua luta, em-
bora não tivesse nenhuma ilusão 
de poder ganhar, devido à corre-
lação desfavorável de forças. Mas 
lutava para deixar atrás de si uma 
bandeira, um programa e uma tra-
dição para a nova geração. Como 
ele mesmo explica em sua biogra-
fia: “O grupo dirigente da Oposi-
ção enfrentava o final com os olhos 
bem abertos. Dávamo-nos conta 
de que poderíamos conseguir que 
nossas ideias fossem propriedade 
comum da nova geração, não com 
a diplomacia nem com as evasivas, 
mas somente com uma luta aberta 
sem eludir nenhuma das consequ-

ências práticas. Dirigíamo-nos ao 
inevitável desastre, mas confiáva-
mos em que prepararíamos o cami-
nho para o triunfo de nossas ideias 
em futuro mais longínquo”.

A OPOSIÇÃO DE ESQUERDA 
INTERNACIONAL

Em 1927 Trotsky foi exilado 
na Turquia. Stalin ainda não havia 
se consolidado o suficiente para 
assassiná-lo. Entre 1927 e 1933, 
desde seus distintos locais de de-
portação (primeiro o desterro na 
URSS e depois o exílio), Trotsky 
dedicou suas energias a organizar a 
Oposição de Esquerda Internacio-
nal, com o objetivo de regenerar a 
URSS e a Internacional Comunista. 
A virada ultra-esquerdista de Stalin 
na União Soviética encontrou sua 
expressão no terreno internacional 
no “social-fascismo” e no denomi-
nado “terceiro período”, que su-
postamente desembocaria na “cri-
se final” do capitalismo mundial. A 
Internacional Comunista, seguindo 
instruções de Moscou, classificou 
a todos os partidos – sobretudo aos 
socialdemocratas, aos que caracte-
rizou de “social-fascistas” – como 
fascistas, exceto aos comunistas. 
Esta loucura obteve seus resulta-

dos mais desastrosos na Alemanha, 
onde levaria diretamente à vitória 
de Hitler.

A recessão mundial de 1929-
33 afetou de forma especialmente 
grave à Alemanha. O desemprego 
alcançou oito milhões de pessoas. 
Grandes setores das camadas mé-
dias ficaram arruinados. A decep-
ção com os socialdemocratas em 
1918 e posteriormente com os co-
munistas em 1923 fez com que as 
camadas médias alemãs olhassem 
desesperadas para o partido nazis-
ta como alternativa. Nas eleições 
de setembro de 1930, os nazistas 
conseguiram seis milhões e meio 
de votos. De seu exílio na Turquia, 
Trotsky advertiu mais de uma vez 
do perigo do fascismo e exigiu dos 
comunistas alemães a formação de 
uma frente única com os social-
democratas para frear Hitler. Esta 
mensagem pode ser lida em O Giro 
na Internacional Comunista e a Si-
tuação na Alemanha e em outros 
artigos e documentos da época. 
Mas o apelo para se regressar à po-
lítica leninista da frente única caiu 
em ouvidos surdos.

Embora o movimento dos tra-
balhadores alemão fosse o mais 
poderoso do mundo ocidental, na 
hora da verdade ficou paralisado 

Rakovsky e Trotsky

Em memória de León Trotsky



AMÉRICA SOCIALISTA
83

pela política de seus dirigentes. 
Em particular, pelos dirigentes 
do estalinista Partido Comunista 
Alemão (KPD), que desempenhou 
um papel pernicioso ao dividir 
o movimento dos trabalhadores 
frente a ameaça nazista. Inclusive 
lançaram a consigna “golpear os 
pequenos Scheidemann nos pá-
tios de recreio das escolas”, uma 
provocação incrível para que os 
filhos dos comunistas batessem 
nos filhos dos socialdemocratas! 
Essa loucura alcançou seu clímax 
no chamado referendo vermelho. 
Quando em 1931 Hitler organi-
zou um referendo para derrubar o 
governo socialdemocrata da Prús-
sia, o KPD, cumprindo as ordens 
de Moscou, pediu aos seus segui-
dores que apoiassem aos nazistas. 
O periódico estalinista britânico, 
The Daily Worker, escreveu depois 
o seguinte: “É significativo que 
Trotsky saísse em defesa da frente 
única dos partidos comunista e so-
cialdemocrata frente ao fascismo. 
Nada mais prejudicial e contrarre-
volucionário se pode dizer em um 

momento como o atual”.
Em 1933, o Partido Comunista 

Alemão tinha seis milhões de par-
tidários e a socialdemocracia, oito 
milhões. Entre ambos, somavam 
aproximadamente um milhão de 
militantes – uma cifra maior que 
a Guarda Vermelha de Petrogra-
do e Moscou em 1917. E mesmo 
assim Hitler se permitiu ao luxo 
de dizer: “Cheguei ao poder sem 
quebrar nenhuma vidraça”. Isto re-
presentou uma traição à classe tra-
balhadora comparável à de agosto 
de 1914. Da noite para a manhã, as 
poderosas organizações do proleta-
riado alemão foram reduzidas a es-
combros. Os trabalhadores de todo 
o mundo – e, sobretudo, da URSS 
– pagaram um preço terrível pela 
traição.

Trotsky esperava que essa der-
rota brutal servisse para sacudir a 
Internacional Comunista até os ali-
cerces e para abrir um debate nas fi-
leiras dos partidos comunistas que 
os regeneraria e absolveria a Opo-
sição. Mas as coisas se desenvol-
veram de forma diferente. A Inter-

nacional Comunista e seus partidos 
eram tão estalinistas que o debate 
ou a autocrítica já não existiam 
mais, somente repetiam as mesmas 
políticas já desacreditadas. A linha 
do KPD – e, portanto, de Stalin, o 
grande líder, o grande mestre – foi 
ratificada como a única correta. In-
crivelmente, os líderes comunistas 
alemães lançaram a consigna “De-
pois de Hitler, nossa vez”. O ano 
seguinte ainda foi pior. Quando os 
fascistas franceses da Croix de Feu 
e outros grupos tentaram derrubar 
o governo do radical Deladier, os 
estalinistas deram instruções aos 
seus militantes para se manifestar 
junto com os fascistas contra o “ra-
dical-fascista” Deladier.

Um partido ou uma Internacio-
nal que são incapazes de aprender 
de seus erros estão condenados. A 
terrível derrota da classe trabalha-
dora alemã, fruto tanto da política 
estalinista quanto da socialdemo-
crata, foi seguida de uma completa 
ausência de autocrítica ou debate 
nos partidos da Internacional Co-
munista, o que convenceu Trotsky 
de que a III Internacional estava 
completamente degenerada. En-
quanto nos primeiros anos a buro-
cracia ainda não estava consolida-
da como casta dirigente, agora era 
evidente que se havia convertido 
não somente em uma aberração 
histórica impossível de corrigir 
com a crítica e a discussão, como 
também representava a contrar-
revolução triunfante que havia 
destruído todos os elementos de 
democracia operária existentes na 
Revolução de Outubro. Por esta ra-
zão, Trotsky propôs a necessidade 
de se criar uma nova Internacional, 
a Quarta.

OS JULGAMENTOS DE MOSCOU

A expressão mais clara da nova 
situação foram os célebres “Julga-
mentos de Moscou”, descritos por 
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Trotsky como uma “guerra civil 
unilateral contra o Partido Bolche-
vique”. Entre 1936 e 1938, todos 
os membros do Comitê Central 
dos tempos de Lenin que ainda 
viviam na URSS – exceto obvia-
mente o próprio Stalin – foram as-
sassinados. “O julgamento dos 16” 
(Zinoviev, Kamenev, Smirnov...), 
“o julgamento dos 17” (Rádek, 
Piatakov, Sokólnikov...), “o julga-
mento secreto dos oficiais do exér-
cito” (Tukhachevsky e outros), “o 
julgamento dos 21” (Bukharin, 
Rykov, Rakovsky...). Os antigos 
companheiros de armas de Lenin 
foram acusados dos crimes mais 
grotescos contra a revolução. O 
normal é que fossem acusados de 
ser agentes de Hitler, da mesma 
forma que os Jacobinos foram acu-
sados de ser agentes da Inglaterra 
no período de reação termidoriana 
na França.

Os objetivos da burocracia 
eram simples: destruir comple-
tamente tudo aquilo que pudesse 
servir para aglutinar o descon-
tentamento das massas. Embora 
alguns leais servidores de Stalin 
também se vissem implicados nos 
expurgos, a maioria dos milhares 
de pessoas detidas e assassinadas 
o foram pelo “crime” de haver es-
tado vinculadas diretamente com 
a Revolução de Outubro. Era pe-
rigoso ser amigo, vizinho, pai ou 
filho de um detido. A condenação 
à morte de um dirigente da Oposi-
ção acarretava também a morte de 
sua esposa e filhos maiores de 12 
anos. Nos campos de concentração 
se encontravam famílias inteiras, 
incluídas as crianças. O general 
Yakir foi assassinado em 1938. 
Seu filho passou 14 anos com sua 
mãe nos campos de concentração. 
Um caso entre muitos.

O principal acusado – León 
Trotsky – não se encontrava pre-
sente nos julgamentos. Depois de 
todos os países europeus lhe ne-
garem asilo, o México o acolheu. 
Dali, organizou uma campanha in-
ternacional de protestos contra os 
julgamentos de Moscou. Por que a 
burocracia estalinista temia tanto 
a um só homem? A Revolução de 
Outubro estabeleceu um regime de 
democracia operária que deu aos 
trabalhadores a máxima liberdade. 
Por outro lado, a burocracia so-
mente poderia governar destruindo 
a democracia operária e instalando 
um regime totalitário. Não podia 
tolerar a menor liberdade de ex-
pressão ou crítica.

Na aparência, o regime de Sta-
lin era similar ao de Hitler, Fran-
co ou Mussolini. Mas existia uma 
diferença fundamental: a nova ca-
marilha dominante na URSS base-
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ava seu poder nas novas relações 
de propriedade estabelecidas pela 
revolução. Era uma situação con-
traditória. Para defender seu poder 
e privilégios, esta casta parasitária 
tinha que defender as novas formas 
de economia nacionalizada que en-
carnavam as grandes conquistas 
históricas da classe trabalhadora. 
Os burocratas privilegiados que 
haviam destruído as conquistas 
políticas de Outubro e aniquilado 
o Partido Bolchevique viram-se 
obrigados a manter a ficção de um 
“partido comunista”, dos “Sovie-
tes” etc., e se basear na economia 
planificada e nacionalizada. Desta 
forma, desempenharam um papel 
relativamente progressista e desen-
volveram a indústria, embora a um 
preço dez vezes superior ao dos 
países burgueses.

Os marxistas não defendemos 
a democracia por razões sentimen-
tais. Como explicou Trotsky, uma 
economia planificada necessita a 
democracia como o corpo humano 
necessita o oxigênio. O controle 
asfixiante da poderosa burocracia 
é incompatível com o desenvol-
vimento de uma economia plani-
ficada. A existência da burocracia 

gera inevitavelmente todo tipo de 
corrupção, má gestão e fraudes em 
todos os níveis. Por esta razão, a 
burocracia, em contraposição à 
burguesia, não podia tolerar uma 
crítica ou pensamento indepen-
dente em qualquer campo, não so-
mente na política como também na 
literatura, música, ciência, arte ou 
filosofia. Trotsky era uma ameaça 
para a burocracia porque permane-
cia como testemunha e lembrança 
das genuínas tradições democráti-
cas e internacionalistas do bolche-
vismo.

Na década dos anos 1930, 
Trotsky analisou o novo fenôme-
no da burocracia estalinista em sua 
obra clássica A Revolução Traída, 
onde explicou a necessidade de 
uma nova revolução, uma revo-
lução política, para regenerar a 
URSS. Da mesma forma que todas 
as classes ou castas dominantes 
da história, a burocracia russa não 
desapareceria por si só. Em inícios 
de 1936, Trotsky advertiu que a 
burocracia estalinista representava 
uma ameaça mortal para a sobre-
vivência da URSS. Prognosticou, 
com assombrosa segurança, que se 
a burocracia não fosse eliminada 

pela classe trabalhadora, o proces-
so se concluiria inevitavelmente 
em uma contrarrevolução capita-
lista. Com um atraso de cinquen-
ta anos, a previsão de Trotsky foi 
cumprida agora. Não satisfeitos 
com os privilégios derivados da 
pilhagem da economia nacionali-
zada, os filhos e netos dos funcio-
nários estalinistas se converteram 
agora nos proprietários privados 
dos meios de produção na Rússia 
e, portanto, mergulharam a terra 
de Outubro em uma nova idade 
obscura de barbárie, como previu 
Trotsky.

Stalin e a casta privilegiada que 
ele representava não podiam igno-
rar Trotsky porque este os denun-
ciava como usurpadores e coveiros 
de Outubro. A tarefa de Trotsky e 
de seus colaboradores represen-
tava um perigo mortal para a bu-
rocracia, que respondeu com uma 
campanha massiva de assassinatos, 
perseguições e calúnias. Poder-se-
-ia buscar em vão nos anais da 
história moderna um paralelo à 
perseguição sofrida pelos trotskis-
tas nas mãos de Stalin e de sua 
monstruosa maquinaria de matar. 
Seria necessário remontarmo-nos 

Lenin e Trotsky
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à perseguição dos primeiros cris-
tãos ou à infame obra da Inquisi-
ção espanhola para encontrá-lo. Os 
verdugos de Stalin silenciaram um 
a um os colaboradores de Trotsky. 
Companheiros, amigos e familia-
res acabaram no inferno do gulag 
estalinista.

Mas mesmo ali os trotskistas 
permaneceram firmes. Somente 
eles mantiveram a organização e a 
disciplina. Lograram acompanhar 
os assuntos internacionais, organi-
zar reuniões, grupos de discussão 
marxista e lutaram pela defesa de 
seus direitos. Chegaram a orga-
nizar manifestações e greves de 
fome, como a do campo de Pecho-
ra em 1936, que durou cento e trin-
ta e seis dias.

“Os grevistas protestavam con-
tra o seu traslado dos anteriores lo-
cais de deportação e contra os cas-
tigos que lhes haviam imposto sem 
a celebração de processo público. 
Exigiam uma jornada de trabalho 
de oito horas, a mesma alimenta-
ção para todos os reclusos (inde-
pendentemente de que houvessem 
cumprido as normas de produção 
ou não), a separação dos presos 
políticos dos delinquentes comuns 
e o traslado dos inválidos, das mu-
lheres e dos anciãos da zona ártica 
a locais de clima mais benigno. A 
decisão de ir à greve foi adotada 
em assembleia. Os prisioneiros 
enfermos e os anciãos foram exi-
midos, mas ‘estes últimos rejeita-
ram categoricamente a isenção’. 
Em quase todas as barracas, os que 
não eram trotskistas responderam 
à convocação, mas somente ‘nos 
barracões dos trotskistas a greve 
foi total’.

“A administração, temerosa de 
que a ação pudesse se propagar, 
trasladou os trotskistas para umas 
choças semidestruídas a 40 km de 
distância do campo. De um total 
de mil grevistas, vários morreram 
e somente dois abandonaram a 

greve, mas nenhum dos dois era 
trotskista” (Isaac Deutscher, El 
Profeta Desterrado, p. 376. Ed. 
Era. México, 1963).

Mas a vitória dos presos durou 
pouco. O terror de Yezhov logo 
adquiriria novos brios. As rações, 
já escassas, se reduziram a so-
mente 400 gramas diários de pão, 
a GPU armou os presos comuns 
com porretes e os incitou a golpe-
ar os oposicionistas, o número de 
execuções arbitrárias aumentou... 
Stalin havia optado pela “solução 
final”. Em finais de março de 1938, 
os trotskistas, em grupos de vinte 
e cinco, eram levados à morte nas 
solidões geladas dos arredores do 
campo de Vorkuta. Durante meses, 
os assassinatos continuaram. Os 
carniceiros da GPU fizeram o seu 
trabalho e assassinaram homens, 
mulheres e crianças. Ninguém se 
salvou. Uma testemunha relatou 
como a esposa de um oposicionis-
ta caminhava sobre suas muletas 
para o local de execução. “Duran-
te todo abril e parte de maio con-

tinuaram as execuções na tundra. 
A cada dia ou a cada segundo dia, 
trinta ou quarenta pessoas eram 
retiradas (...). Os alto-falantes do 
campo transmitiam os comunica-
dos: ‘Por agitação contrarrevolu-
cionária, sabotagem, banditismo, 
negativa de trabalhar e tentativas 
de fuga, as seguintes pessoas serão 
executadas’. Uma vez, um grupo 
numeroso, formado por umas cem 
pessoas, trotskistas em sua maio-
ria, foi retirado do campo (...). En-
quanto se afastavam, entoaram A 
Internacional, e centenas de vozes 
nos barracões se uniram ao coro” 
(Ibid.).

UM HOMEM CONTRA O MUNDO

Para o dirigente de Outubro 
não havia refúgio nem lugar se-
guro para descansar no planeta. 
Uma depois da outra, todas as 
portas lhe eram fechadas. Aqueles 
países que se autoqualificavam de 
democracias e que gostavam de 
se diferenciar dos “ditadores” bol-
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cheviques, demonstraram não ser 
mais tolerantes que os demais. A 
Grã-Bretanha, que anteriormente 
havia dado refúgio a Marx, Lenin 
e ao próprio Trotsky, negou-lhe a 
entrada apesar de contar com um 
governo trabalhista. A França e 
a Noruega impuseram tais restri-
ções aos movimentos e atividades 
de Trotsky que o “santuário” não 
podia se distinguir de uma prisão. 
Afinal, Trotsky e sua fiel compa-
nheira, Natalia Sedova, encontra-
ram refúgio no México graças ao 
governo do nacionalista burguês 
Lázaro Cárdenas.

Mas tampouco no México 
Trotsky estava a salvo. O braço da 
GPU era longo. Ao elevar a voz 
contra a camarilha do Kremlin, 
Trotsky era um perigo mortal para 
Stalin, quem, como se demonstrou, 
ordenou que a cada manhã estives-
sem em seu escritório os artigos 
de Trotsky. Jurou vingança contra 
seu rival. Ao longo dos anos 1920, 
Zinoviev e Kamenev avisaram a 
Trotsky: “Pensas que Stalin res-
ponderá às tuas ideias. Mas Stalin 
te golpeará na cabeça”.       

Nos anos prévios ao seu assas-
sinato, Trotsky havia presenciado 
o assassinato de um de seus fi-

lhos, o desaparecimento de outro, 
o suicídio de sua filha, o massacre 
de seus amigos e colaboradores 
dentro e fora da URSS e a des-
truição das conquistas políticas da 
Revolução de Outubro. A filha de 
Trotsky, Zinaida, se suicidou devi-
do à perseguição de Stalin. Depois 
do suicídio de sua filha, sua pri-
meira esposa, Alexandra Sokolos-
vskaya, uma mulher extraordinária 
que pereceu nos campos de Stalin, 
escreveu uma carta desesperada a 
Trotsky: “Nossas filhas estavam 
condenadas. Já não creio na vida. 
Não creio que cresçam. Espero 
constantemente algum novo desas-
tre”. E concluía: “Foi difícil para 
mim escrever e enviar esta carta. 
Perdoa-me por ser cruel contigo, 
mas tu também deves saber tudo 
sobre os nossos” (Ibid., p. 188).

León Sedov, o filho mais velho 
de Trotsky, que desempenhou um 
papel-chave na Oposição de Es-
querda Internacional, foi assassina-
do em fevereiro de 1938 enquanto 
convalescia de uma operação em 
uma clínica de Paris. Dois de seus 
secretários europeus, Rudolf Kle-
ment e Erwin OsWolff, também 
foram assassinados. Ignace Reiss, 
um oficial da GPU que rompeu pu-

blicamente com Stalin e se decla-
rou partidário de Trotsky, foi outra 
vítima da maquinaria assassina de 
Stalin, baleado por um agente da 
GPU na Suíça.

O golpe mais doloroso chegou 
com a detenção do filho mais novo 
de Trotsky, Sergei, que permane-
ceu na Rússia e se acreditava que 
estava a salvo por não estar en-
volvido na política. Vã esperança! 
Incapaz de se vingar de seu pai, 
Stalin recorreu à tortura mais sofis-
ticada: fazer dano aos seus filhos. 
Ninguém pode imaginar que tor-
mentos sofreram Trotsky e Natalia 
Sedova. Só há poucos anos saiu à 
luz que Trotsky contemplou a pos-
sibilidade do suicídio, como uma 
saída para salvar ao seu filho. Mas 
se deu conta de que não somente 
não o salvaria, como também daria 
a Stalin o que buscava. Trotsky não 
se equivocou. Sergei já estava mor-
to, fuzilado em segredo em 1938 
por se negar a renegar seu pai.

Um a um, os antigos colabora-
dores de Trotsky caíram vítimas do 
terror estalinista. Os que se nega-
vam a se retratar eram aniquilados. 
Mas mesmo os que capitularam, 
a “confissão” não lhes salvou a 
vida, também foram executados. 
Uma das últimas vítimas da opo-
sição dentro da URSS foi o grande 
marxista balcânico e veterano re-
volucionário Christian Rakovsky. 
Quando Trotsky soube de suas 
confissões, escreveu em seu diário:

“Rakovsky foi, na prática, meu 
último contato com a antiga ge-
ração revolucionária. Depois de 
sua capitulação não fica ninguém. 
Mesmo que minha correspondên-
cia com Rakovsky não chegasse, 
devido à censura, no momento 
de minha deportação, contudo, a 
imagem de Rakovsky permanecia 
como um vínculo simbólico com 
meus antigos companheiros de 
armas. Agora, não resta ninguém. 
Desde algum tempo, não fui capaz 
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de satisfazer minha necessidade de 
trocar ideias e discutir problemas 
com mais alguém. Fiquei reduzido 
a um diálogo com os periódicos, 
ou ainda melhor que com os perió-
dicos, com os fatos e opiniões.

“E ainda penso que o trabalho 
em que estou comprometido ago-
ra, apesar de sua natureza extrema-
mente insuficiente e fragmentária, 
é o mais importante de minha vida, 
mais importante que 1917, mais 
importante que o período da guerra 
civil ou qualquer outro.

“Pelo bem da verdade continu-
arei neste caminho. Mesmo que eu 
não estivesse presente em 1917 em 
San Petersburgo, a Revolução de 
Outubro teria ocorrido igualmente, 
sob a condição de que Lenin esti-
vesse presente e no comando. Se 
Lenin nem eu estivéssemos pre-
sentes em San Petersburgo, não te-
ria havido Revolução de Outubro: 
a direção do Partido Bolchevique 
haveria impedido que aconteces-
se – não tenho a menor dúvida! Se 
Lenin não estivesse em San Peter-
sburgo, duvido que pudesse vencer 
a resistência dos líderes bolchevi-
ques. A luta contra o “trotskismo” 
(com a revolução proletária) have-
ria começado em maio de 1917, e 
o resultado da revolução ficaria em 
questão. Mas, repito, a presença 
de Lenin garantiu a Revolução de 
Outubro e seu desenvolvimento vi-
torioso. O mesmo se poderia dizer 
da guerra civil, embora em seu pri-
meiro período, particularmente no 
momento da queda de Simbirsk e 
Kazan, Lenin tivesse muitas dúvi-
das. Mas esta, sem dúvida, foi uma 
situação passageira que, com toda 
probabilidade, nunca admitiu para 
ninguém, exceto para mim.

“Assim não posso falar da ‘in-
dispensabilidade’ de meu traba-
lho, inclusive no período de 1917 
a 1921. Mas, agora, meu trabalho 
é ‘indispensável’ no pleno senti-
do da palavra. Não é arrogância. 

O colapso das duas Internacionais 
criou um problema que nenhum 
dos dirigentes destas Internacio-
nais está disposto a resolver. As vi-
cissitudes de meu destino pessoal 
me colocaram ante este problema e 
me armaram com uma experiência 
importante para me ocupar dele. 
Agora o mais importante para mim 
é levar adiante a missão da Segun-
da e Terceira Internacional. E estou 
totalmente de acordo com Lenin 
(ou mesmo Turguenev), que o pior 
vício é ter mais de 55 anos de ida-
de. Necessito pelo menos de mais 
cinco anos de trabalho ininterrup-
to para assegurar a continuidade” 
(Diary in Exile, pp. 53-54).

Mas Trotsky não viu cumprido 

o seu desejo. Depois de várias ten-
tativas, a GPU afinal conseguiu dar 
um fim a sua vida em 20 de agosto 
de 1940.

Trotsky, a despeito de tudo, 
permaneceu absolutamente firme 
até o final em suas ideias revolu-
cionárias. Seu testamento político 
revela o enorme otimismo no futu-
ro socialista da humanidade. Mas 
seu autêntico testamento se encon-
tra em seus livros e escritos, um 
tesouro de ideias marxistas para a 
nova geração de revolucionários. 
Que o espectro do “trotskismo” 
continua obcecando os dirigentes 
burgueses, reformistas e estalinis-
tas é prova suficiente da persistên-
cia das ideias do bolchevismo-le-

Propaganda anti-bolchevique do governo polonês, 1920



AMÉRICA SOCIALISTA
89

Em memória de León Trotsky

ninismo. Isto, em sua essência, é o 
“trotskismo”.

Sobretudo na Rússia – a terra 
de Outubro – o trotskismo mantém 
toda sua vitalidade e cada vez são 
mais numerosos os que miram o 
exemplo dos trotskistas, descrito 
por Leopold Trepper, o organiza-
dor da Orquestra Vermelha, a fa-
mosa rede de espionagem soviéti-
ca na Alemanha nazista, em suas 
memórias:

“Todos os que não se alçaram 
contra a máquina estalinista são 
responsáveis, coletivamente res-
ponsáveis por seus crimes. Tam-
pouco me excluo deste veredicto.

“Mas quem protestou naque-
la época? Quem se levantou para 
gritar seu enfado? Os trotskistas 
podem reivindicar esta honra. À 
semelhança de seu líder, que pa-
gou sua obstinação com um golpe 
de picareta, os trotskistas com-
bateram totalmente o estalinismo 
e foram os únicos que o fizeram. 
Na época dos grandes expurgos, 
somente podiam gritar sua rebel-
dia nas imensidades geladas a que 
foram conduzidos para melhor ser 
exterminados. Nos campos de con-
centração, sua conduta foi sempre 
digna e mesmo exemplar. Mas suas 
vozes se perderam na tundra sibe-
riana.

“Atualmente, os trotskistas têm 
o direito de acusar a quem, no pas-
sado, participaram do coro dos ui-
vos de morte dos lobos. Que não 
esqueçam, contudo, de que possu-
íam sobre nós a imensa vantagem 
de dispor de um sistema político 
coerente, suscetível de substituir 
o estalinismo, e ao que podiam se 
agarrar em meio à profunda miséria 
da revolução traída. Os trotskistas 
não “confessavam” porque sabiam 
que suas confissões não serviriam 
nem ao partido nem ao socialismo” 
(Leopold Trepper, O Grande Jogo, 
pp. 67-68).

Ainda em 1936 León Trotsky 

previu que a burocracia estalinista, 
esse tumor cancerígeno no orga-
nismo do Estado operário, poderia 
acabar destruindo todas as con-
quistas da revolução: “A queda da 
atual ditadura burocrática, ou será 
substituída por um novo poder so-
cialista ou significará o regresso às 
relações capitalistas, com um de-
clínio catastrófico da indústria e da 
cultura” (A Revolução Traída, p. 
243. Fundación Federico Engels. 
Madri, 1991). Agora, essa previsão 
se cumpriu totalmente. Os últimos 
cinco ou seis anos são uma prova 
disso. Os dirigentes do chamado 
Partido Comunista da União Sovi-
ética, que ontem juravam lealdade 
a Lenin e ao socialismo, hoje es-
tão embriagados do repugnante 
arrebatamento para se enriquecer 
à custa da pilhagem sistemática da 
propriedade da URSS. Compara-
das a esta monstruosa traição, as 
ações dos dirigentes socialdemo-
cratas de 1914 parecem um jogo 
de crianças.

Contudo, apesar das previsões 
de Francis Fukuyama, a história 
não acabou. A nascente burguesia 
russa demonstrou ser incapaz de 
fazer progredir a sociedade e de 
desenvolver as forças produtivas. 
Os últimos dez anos da história da 
Rússia representam um colapso 

sem precedentes das forças pro-
dutivas e da civilização. Somente 
a ausência de uma séria direção 
marxista evitou a derrubada de um 
regime corrupto e reacionário. Os 
líderes ex-estalinistas do Partido 
Comunista da Federação Russa 
agiram conscientemente para im-
pedir que a classe trabalhadora to-
masse o poder. Não têm nada em 
comum com as tradições de Lenin 
e do Partido Bolchevique.

Lenin gostava muito de usar um 
provérbio russo: “A vida ensina”. 
Uma vez que a classe trabalhadora 
russa fique consciente do que sig-
nifica o capitalismo (e a cada dia 
que passa, se torna mais conscien-
te), sentirá uma necessidade maior 
de regressar às antigas tradições. 
Descobrirão, através da ação, a 
herança de 1905 e 1917, as ideias 
e o programa de Vladimir Ilich e 
também desse grande dirigente e 
mártir da classe trabalhadora cha-
mado León Trotsky. Depois de dé-
cadas da repressão mais terrível, as 
ideias do bolchevismo-leninismo 
– as genuínas ideias de Outubro – 
continuam vivas e vibrantes e não 
podem ser destruídas nem com ca-
lúnias nem com as balas dos assas-
sinos. Nas palavras de Lenin: “O 
marxismo é todo-poderoso porque 
tem razão”.             

Trotsky com soldados do Exército Vermelho
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O movimento sofreu uma gran-
de perda. Camilo Cahis sucum-
biu a sua doença mental na noite 
de sábado, 25 de abril. Nós, seus 
companheiros, estaremos sempre 
em dívida com ele.

Camilo era um homem muito 
gentil, tímido, modesto e humil-
de. Também era muito inteligente 
e capaz de superar a si mesmo no 
papel que tinha assumido como 
dirigente da secão canadense da 
Corrente Marxista Internacional. 
Lamentavelmente, poucas pessoas 
tiveram conhecimento dele ou do 
papel por ele desempenhado.

O fato de que pouca gente o 
conhecesse, além dos marxistas 
do Fightback e da Corrente Mar-
xista Internacional, não foi aciden-
tal. Camilo realmente evitava ser 
o centro das atenções. Assumiu 
o seu papel como um dever para 
com a luta da classe trabalhadora 

e dos oprimidos. Ele tinha um sau-
dável desprezo pela política per-
sonalista e de prestígio, tanto em 
geral como em indivíduos que ele 
via mais preocupados com suas 
carreiras, posições e egos, do que 
pelas necessidades do movimento.

Ele tinha crescido em uma fa-
mília de revolucionários chilenos 
que escaparam da ditadura de 
Pinochet. A geração de Allende 
padeceu das cicatrizes da derrota 
histórica de 1973, mas muitos dos 
seus filhos passaram a jogar um 
papel importante nas lutas atuais. 
Camilo era um desses filhos. Ca-
milo estava orgulhoso da sua he-
rança chilena, e brincava sobre o 
seu “desvio nacionalista” quando 
colocava uma bandeira do Chi-
le na parede do seu escritório, na 
nova sede do Fightback.

Camilo desempenhou um pa-
pel de primeira linha na campanha 

internacional “Tirem as Mãos da 
Venezuela”, e foi responsável pela 
defesa da revolução em inumerá-
veis ocasiões, nas quais educava 
os trabalhadores e jovens sobre a 
necessidade de uma revolução não 
só na América Latina, mas tam-
bém em todo o Ocidente. Gostava 
de citar Chávez, dizendo que a me-
lhor maneira de apoiar a revolução 
bolivariana era construir as condi-
ções para a revolução em casa.

Tive a honra de trabalhar ao 
lado de Camilo como meu colabo-
rador e companheiro mais próximo 
nos últimos 10 anos, e nos últimos 
5 como companheiros de trabalho. 
Ele crescia em seu papel dia a dia. 
Sua timidez  foi no início um obs-
táculo para falar em público, mas 
sua inteligência e compreensão 
da importância desse meio de co-
municação o levou a converter-se 
num orador perspicaz que causava 

A morte do camarada Camilo Cahis
Alex Grant

Camilo Cahis
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um impacto na audiência.
Apesar da sua experiência, não 

deixou de aprender. Se não tives-
se sido tão cruelmente afastado de 
nós, estou seguro de que se con-
verteria numa figura de singular 
importância. Lamentavelmente, 
nunca saberemos o que poderia ter 
alcançado.

Camilo foi responsável por 
muitas das tarefas pouco atrativas 
na sede do Fightback. Sem essas 
tarefas nenhuma organização séria 
pode funcionar. Editava artigos, 
atualizava o site na web, fazia a 
diagramação do jornal, atendia a 
volumosa correspondência, entre 
outras coisas. No entanto, sua ta-
refa mais importante e gratifican-
te era a formação dos jovens nas 
ideias marxistas. Tinha um co-
nhecimento superior a sua idade. 
Se uma coisa se pode aprender da 
vida de Camilo, é a necessidade de 

dedicar-se ao estudo e à discussão 
da teoria política como um meio 
para emancipar a classe trabalha-
dora. Isto se refere especialmente 
aos jovens.

A enfermidade que tirou Ca-
milo da nossa companhia está se 
tornando cada vez mais frequen-
te com a crise do capitalismo. O 
suicídio é uma epidemia que está 
aumentando. O capitalismo mata, 
literalmente. Mas é um erro apli-
car essa generalização a todas as 
pessoas, especialmente a Camilo. 
Ele havia lutado contra sua en-
fermidade mental durante muitos 
anos e com muito empenho. Es-
tava indo semanalmente a um te-
rapêuta e estava recebendo ajuda 
médica. Através da política, tinha 
um animado círculo de compa-
nheiros que se preocupavam pro-
fundamente com ele. Não estava 
desanimado com o futuro, e sim 

incrivelmente orgulhoso do que 
os marxistas tinham conseguido 
no Canada e internacionalmente. 
O Fightback tinha acabado de re-
alizar uma exitosa campanha por 
meio da qual tinha logrado abrir 
sua primeira sede, um grande pas-
so adiante. Ele foi o principal au-
tor do nosso documento de pers-
pectivas 2015, que transborda de 
confiança na revolução e na classe 
trabalhadora.

Toda luta tem suas perdas e 
essa é a perda mais difícil que ti-
vemos que enfrentar. Sabemos que 
não estaríamos onde estamos hoje 
sem Camilo Cahis. Um compa-
nheiro de luta tombou e devemos 
assumir seu trabalho até o último 
dia em que este miserável sistema 
capitalista deixe de existir.

A Camilo, que tinha 33 anos, 
sobrevivem sua mãe, seu pai, dois 
irmãos e sua família revolucioná-

A morte do camarada Camilo Cahis
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