Com satisfação, a Esquerda Marxista lança a
nona edição
de sua revista teórica, a
América Socialista.
O artigo
que abre a revista, de Serge Goulart, apresenta
uma análise profunda do desenvolvimento da crise econômica e
política no Brasil nos últimos três
anos, a partir da abertura de uma
nova situação com as Jornadas de
Junho de 2013. É analisado o processo de impeachment do governo
Dilma, impulsionado pela burguesia nacional e seus representantes políticos no
interior do parlamento,
contrariando as orientações da burguesia
imperialista. O texto
revela os objetivos
políticos da Operação
Lava Jato, as semelhanças e diferenças
entre ela e a Operação
Mãos Limpas, ocorrida
durante a década de 90 na
Itália. Trata também do caráter do governo Temer, de
mais ataques aos direitos e
conquistas, assim como suas
fragilidades políticas. O artigo explica as palavras de ordem
apresentadas pelos marxistas na
atual situação no Brasil, que inclui, junto com a necessidade da
derrubada do governo Temer e do
podre Congresso Nacional, a perspectiva de uma Assembleia Popular Nacional Constituinte e de um
governo dos trabalhadores.
Ao final, o texto apresenta um
balanço do 1º turno das eleições
municipais de 2016. O resultado
evidencia a falência política do
PT e a irremediável ruptura com
sua base social histórica, consequência da política de colaboração
de classes com a burguesia e das
seguidas traições dos governos pe-

tistas. Explica, ao mesmo tempo,
que não existe uma “onda conservadora”, como defendem alguns
setores da esquerda. O que segue
é uma situação marcada pela instabilidade e imprevisibilidade,
com seguidas demonstrações de
disposição de luta de jovens e trabalhadores.
Seguimos com um artigo da
Corrente Socialista El Militante, da
Argentina, que faz um balanço da
chegada ao poder de Macri, formando um governo composto por
27 diretores executivos de grandes
empresas e bancos internacionais.
O artigo trata da responsabilidade
do kirchnerismo e do governo de
Cristina para a vitória desse governo de direita.

Assim como no Brasil e em várias partes do mundo, o que se
constata é a instabilidade do governo Macri. Sem apoio popular, o
governo já tem enfrentado manifestações de massa, como a ocorrida no dia 24 de março desse ano.
Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas no dia que marcou os
40 anos do golpe militar no país,
dando um caráter contra o governo à manifestação. O artigo finaliza apresentando a necessidade
da construção de um partido da
classe trabalhadora na Argentina.
No terceiro texto, Andreas
Maia retoma os clássicos do marxismo e as experiências revolucio-

nárias da história. São apontadas
as tarefas dos comunistas na construção da organização revolucionária, baseada no bolchevismo,
fator determinante para que a
classe trabalhadora, em uma situação revolucionária, encontre o
caminho da tomada do poder.
Já Ubaldo Oropeza escreve sobre a visita de Obama a Cuba e
os debates do VII Congresso do
Partido Comunista Cubano (PCC).
Claramente a política dos EUA em
relação a Cuba se modificou com
o restabelecimento de relações
diplomáticas iniciado em dezembro do ano passado. Mas isso em
nenhum caso quer dizer que o
objetivo final do imperialismo se
modificou, foi somente sua estratégia. Tendo fracassado o ataque
direto durante mais de 50
anos, agora, tratam de
usar as artimanhas do
mercado (remessas de dinheiro do exterior, investimentos estrangeiros,
mercadorias baratas)
para destruir a Revolução Cubana e todas as
suas conquistas.
Claramente esta
nova situação abriu
um debate muito intenso
na ilha sobre o futuro da
revolução. Os documentos
aprovados pelo Congresso
do PCC em abril, mesmo que
formalmente falem de “defesa da
propriedade socialista” e “fortalecer o modelo socialista”, na realidade apontam para toda uma
série de medidas contrárias que
dão bases para a restauração do
capitalismo. Para nós, a alternativa a esse caminho é a democracia operária e o internacionalismo
proletário.
No artigo As revoluções chinesas, Alex Minoru retoma as tradições revolucionárias do povo chinês. Ele aborda desde as revoltas
camponesas no século XIX, passando pelo movimento nacionalista republicano, que vai levar a
uma revolução democrático-bur-

guesa em 1911 (revolução Xinhai)
que depôs o regime dinástico.
Também analisa a revolução proletária entre 1925 e 1927, com um
balanço das traições das orientações da Internacional Comunista,
até chegar à Revolução de 1949,
liderada pelo Partido Comunista
Chinês sob a direção da Mao Tsétung. O texto também apresenta
o que significou a instauração de
um estado operário deformado
desde seu nascimento na China e,
posteriormente, a restauração do
capitalismo no país.
No interessante artigo sobre
a maior guerra camponesa da
América do Sul, a Guerra do Contestado, Serge Goulart aborda o
desenvolvimento deste pouco conhecido levante ocorrido no Brasil, na região entre os Estados do
Paraná e de Santa Catarina. Esta
guerra teve como origem um conflito fundiário entre os camponeses e empresas com capital norte
-americano, coronéis, fazendeiros,
apoiados pelo exército, que entrou
na guerra para apoiar o massacre
de aproximadamente 10 mil camponeses. Este conflito se encerrou
em 1916 com a rendição dos revoltados.
Com orgulho, anunciamos
também a publicação da nova
edição de Stalin, a biografia do líder da burocracia soviética. Leon
Trotsky estava escrevendo a obra,
mas ela ficou incompleta por conta de seu assassinato a mando
do próprio Stalin. Alan Woods e
Rob Sewell explicam a importância desta nova edição que a WellRed books (a editora da Corrente
Marxista Internacional em língua
inglesa) acaba de apresentar. Foi
um trabalho de anos de diferentes
camaradas para eliminar as distorções políticas introduzidas pelo
tradutor, Charles Malamuth, e
acrescentar novamente uma grande quantidade de material inédito
escrito por Trotsky que o editor
deixou de fora da antiga edição.
No último 20 de agosto, data do
atentado que tirou a vida de Trot-

sky em 1940, na Casa Museo Leon
Trotsky, no México, foi realizado
o lançamento mundial do novo
livro, com a presença de Esteban
Volkov, neto de Trotsky. Esperamos apresentar esta última obra
inédita de Trotsky, em português,
ainda em 2017, centenário da Revolução Russa.
O artigo de David Rey trata da
Guerra Civil Espanhola e a revolução que desatou. Nesse ano, completam-se 80 anos do início da
guerra, cujo estopim foi a tentativa de golpe dos fascistas. O artigo
retoma os antecedentes da revolução – a ascensão da luta da classe
trabalhadora no início da década
de 30, a proclamação da república, os ataques à classe trabalhadora no “Biênio Negro” (19331935), a ida à esquerda do Partido
Socialista, o sectarismo da Esquerda Comunista – que não atendeu
aos apelos de Trotsky para ingressarem nas Juventudes Socialistas, perdendo uma oportunidade
histórica –, a vitória eleitoral da
Frente Popular em 1936, etc. O
texto faz um balanço também do
papel jogado pelos anarquistas
e da política criminosa aplicada
pelo Partido Comunista Espanhol,
seguindo as diretrizes vindas da
Rússia. A contrarrevolução avançou e triunfou em 1939. A Revolução Espanhola merece um estudo cuidadoso dos revolucionários,
pela riqueza de lições que podem
ser extraídas para os futuros combates da classe operária.
Por fim, publicamos a segunda parte da Plataforma Política de
Luta pela Emancipação da Mulher
Trabalhadora, elaborada pela Comissão de Mulheres da Esquerda
Marxista. Nessa parte, o documento aborda a questão da maternidade, os abusos cometidos na
hora do parto, os procedimentos
desnecessários que visam o lucro
e não a saúde da mãe e do bebê,
além da necessidade de ampliação
da licença maternidade e também
da licença paternidade. O texto
trata da necessidade da educação

pública, gratuita e para todos. A
questão da comercialização do
corpo e uma de suas expressões,
a prostituição, colocando-se contra propostas de regulamentação
da exploração da prostituição e
apontando que a luta é por empregos e condições dignas de vida
para o conjunto da classe trabalhadora. O documento trata ainda
da opressão sobre a sexualidade,
apresentando uma perspectiva de
classe sobre essa questão. Finaliza abordando a previdência como
uma conquista do conjunto da
classe trabalhadora que tem sido
seguidamente atacada. O governo
Temer prepara mais uma contrarreforma para instituir uma idade
mínima de aposentadoria de 65
anos para homens e mulheres. A
conclusão é de que a luta contra
o machismo é parte da luta contra o capitalismo, e que homens e
mulheres da classe trabalhadora
devem marchar juntos para lutar
contra esse sistema.
Esperamos que nossos leitores
apreciem a nova edição da América Socialista em português, órgão teórico da Corrente Marxista
Internacional para o continente
americano.
Pedimos também que pela
aquisição da revista, nossos
apoiadores façam uma boa contribuição financeira, já que ela é
parte da campanha de arrecadação da Esquerda Marxista. Compreendemos que a independência
nas finanças é uma condição para
a independência política. Por
isso, nossa sustentação financeira é baseada nas contribuições de
militantes e apoiadores da organização.
Grandes acontecimentos se
avizinham. Conhecer o passado,
analisar cuidadosamente a situação presente utilizando o materialismo dialético, são condições
fundamentais para nos prepararmos para os grandes combates
que nos aguardam. Esperamos
que esta revista cumpra seu papel
nessa preparação. Boa leitura!
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Os últimos três anos no Brasil e as
perspectivas para o próximo período
Serge Goulart
“Eh! Que nos importam as intrigas que abalam a autoridade dos tiranos? É a tirania que deve ser extirpada;
não é nas brigas de seus mestres que os povos devem procurar a chance de alguns momentos para respirar; é em
sua própria força que é preciso colocar a garantia de seus direitos”. (Maximilien Robespierre, A democracia do
mandato, o povo em armas, 10/05/1793).
Grandes questões se colocam
para os trabalhadores, para a juventude e também para os revolucionários no Brasil. Este artigo tem o
objetivo de apresentar uma análise
de conjunto sobre os últimos acontecimentos neste país e examinar as
perspectivas que se abrem.
A pressão das classes inimigas
em seu ataque contra a classe trabalhadora se expressou na campanha
aberta, na mobilização geral de toda
a imprensa, empresas e da maioria
dos partidos burgueses, do Judiciário, pelo impeachment de Dilma e a
retomada do controle direto do Estado pela burguesia. O concreto é que,
para a burguesia, o governo Dilma/
Lula não tinha a capacidade de imprimir com suficiente velocidade e
profundidade todas as medidas que
a burguesia julga necessárias para

enfrentar a atual crise internacional.
E também já não controlava as massas, o que os tornava inúteis. Isso se
concretizou no impeachment e na
constituição do governo bastardo de
Temer/PMDB/PSDB.
A Frente única dos partidos burgueses decidiu pelo Impeachment
para estabelecer um governo Temer/Cunha com apoio parlamentar
do PSDB, DEM e outros. Esse governo é incapaz de se estabilizar e seu
advento fez surgir na cena política
aquilo que Lula e a direção do PT
mais temiam: massas que estão convencidas de que este é um governo
de ataque (o que é verdade) e que
têm todo o direito de derrubá-lo nas
ruas sem esperar nenhuma eleição
(o que também é verdade).
O Congresso de Temer/Cunha/
Aécio destruiu em um dia o que Lula

Ato “Fora Temer!” em São Paulo
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e a direção do PT construíam há 30
anos, a ideia de que as instituições
são inamovíveis e que as eleições
fraudulentas regulares são uma norma eterna de vida, enfim, o respeito
às instituições através das quais a
classe dominante mantém na escravidão a classe trabalhadora e uma
enorme massa de jovens e populares.
Os representantes políticos da
burguesia atiraram toda legalidade
burguesa (a convivência mais ou
menos pacífica entre as classes no
quadro definido pelo Estado Burguês) no lixo e se lançaram ao assalto do governo.

O IMPEACHMENT E A POLÍTICA DO PT
PARA SE DEFENDER
Em 17 de abril, durante todo o
domingo, todas as redes de TV mostraram ao vivo, voto por voto, a discussão no Congresso Nacional sobre
o Impeachment. Foi um espetáculo
inesquecível e que mostrou o profundo grau de degradação a que chegaram os representantes políticos da
burguesia brasileira. Uma matilha
ultrarreacionária, sem princípios e
sem escrúpulos, votando pelo Impeachment em nome de deus, da família, da pátria, unidos pelos interesses
mais escusos e privados, ignorou inclusive os avisos de todas as burguesias imperialistas, e deu o toque de
derrubada do governo sem que eles
próprios tenham a menor unidade,
legitimidade ou popularidade para
governar. A confirmação do impeachment pelo Senado alguns meses
depois foi mera formalidade. Até o
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PT e Lula já haviam abandonado Dilma de fato.
Mesmo ameaçados de catástrofe
nos seus planos políticos e pessoais,
essa gangue política que dirige o PT e
comandava o governo buscou conter
a crise agitando a linha de “Contra o
Golpe” e “Em defesa da Democracia
e do Estado Democrático de Direito”, isto é, a defesa das instituições
reacionárias existentes neste país.
Seu objetivo era acaudilhar atrás de
seu aparato toda a esquerda e impedir qualquer saída independente.
Todo socialista que se alinha com
a “Defesa do Estado Democrático
de Direito”, que é a defesa da existência de conjunto das atuais instituições políticas, está abandonando
a política proletária independente,
está abandonando a luta pelo socialismo e se passando, em atos, para
o campo da defesa das instituições
do capital. E no caso do Brasil, pior
ainda, de instituições da democracia
bastarda de um país atrasado e controlado pelo imperialismo e por uma
submissa, podre e covarde burguesia
nativa.
A palavra de ordem de “Defesa
da Democracia”, hoje, busca insinuar que haveria uma ameaça de
ditadura de qualquer tipo, seja civil,
policial ou militar. Na verdade, a palavra de ordem de “Defesa da democracia” tem o sentido de sustentação
do direito do governo Dilma/Lula
pisotear o povo nos próximos anos
porque “ganhou as eleições”!
Na atual crise não está em questão para os marxistas escolher entre
democracia e fascismo, entre democracia e ditadura. Isso é falso até a
medula. E não passa da repetição da
velha política stalinista de falsa “luta
contra o fascismo” cujo objetivo era
subordinar politicamente o proletariado à burguesia.

A VERDADEIRA DEMOCRACIA É A
DEMOCRACIA DO MANDATO CONFERIDO
PELO POVO, O SOBERANO
Concretamente uma política independente e revolucionária nestas
circunstâncias tem que se expressar

na luta pela auto-organização das
massas e por sua entrada em cena de
forma independente, sob suas próprias bandeiras e métodos de luta.
A luta por uma Assembleia Popular
Nacional Constituinte e por um Governo dos Trabalhadores é essa expressão independente.
A palavra de ordem de Assembleia Popular Nacional Constituinte
se opõe de forma consciente e profunda contra a tentativa de salvação
das atuais instituições na forma de
“Defesa do Estado Democrático de
Direito”, fórmula que significa a defesa do atual aparato de Estado, das
instituições repressivas herdadas da
ditadura militar, do atual Congresso
e Judiciário. Defender as liberdades
democráticas conquistadas, inclusive contra a própria burguesia, e que
estão incrustradas nas leis, é muito
diferente de defender o conjunto do
edifício de opressão e exploração de
classes existente.
A questão da democracia, e a
defesa das liberdades democráticas
num país atrasado, na época do imperialismo, só pode ser resolvida na
luta pela revolução proletária. Ao
mesmo tempo que todas liberdades
democráticas ajudam na organização do proletariado, as conquistas
proletárias e democráticas incrustadas na lei devem ser defendidas com
toda força, pois nenhuma delas foi
concessão da burguesia. Foi a luta de
classes que colocou lá cada uma delas e a sua defesa é a defesa da luta
de classes.
Para isso servem os verdadeiros
revolucionários. Eles não se curvam
frente às instituições “democráticas”
da burguesia e nem se arrastam pelo
chão, na altura do senso comum das
massas intoxicadas pelos discursos
dos aparatos burgueses disfarçados
de socialistas, ou de “progressistas”,
no interior do movimento operário.
Se a questão é que não se pode
interromper um governo eleito segundo as regras podres e malditas
do sistema atual, então os revolucionários estão perdidos porque nosso
objetivo é pôr abaixo não apenas o
governo, mas todo o edifício. E os
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verdadeiros democratas também estão perdidos já que acreditam que a
democracia do mandato implica no
respeito ao voto, ao programa, que
elegeu o cidadão e seu partido.
As classes dominantes não fizeram regras e instituições para permitir que as classes exploradas e
oprimidas as derrotassem na luta
pelo poder político. Aliás, se eleição
pudesse mudar algo substancial realmente permitindo a derrota das
classes dominantes no controle político e social do país, elas seguramente seriam ilegais na sociedade
capitalista. As eleições, para os revolucionários, são instrumentos de
denúncia da democracia burguesa,
de combate contra as classes dominantes na agitação e propaganda do
programa marxista, são meios de
mobilizar e organizar construindo
a organização revolucionária. E os
postos conquistados são trincheiras
em terreno inimigo e só assim podem ser encaradas. Ai do revolucionário que se ilude de que os postos
ganhos em eleições são “para melhorar a vida do povo”. Só a conquista
do poder político e da economia com
a expropriação dos capitalistas pode
fazer isso de fato. O resto são ilusões
e migalhas dadas com uma mão e
tomadas com a outra para que nada
essencial mude e o sistema se eternize.
A questão da democracia, na verdade, é a questão da luta entre as
classes. Em 1793, Robespierre declara sobre a redação da Constituição:
“Ponham primeiro esta máxima incontestável: Que o povo é bom, e seus
representantes corruptíveis; que é na
virtude e na soberania do povo que é
preciso buscar um preservativo contra
os vícios e o despotismo do governo”.
(A democracia do Mandato, o povo
em armas! - 10/05/1793). Somos,
como Robespierre, defensores da
“democracia do mandato”, onde o
soberano é o povo e ele tem o direito
de vigiar e remover os representantes infiéis ou corrompidos.
Chamar de democracia o direito de um partido ser eleito com um
programa ganhando autorização de

Os últimos três anos no Brasil e as perspectivas para o próximo período
quatro anos para fazer o contrário é
um escárnio com a democracia da
Grande Revolução Francesa e com
o povo.
O fato real e substancial é que há
uma crise política no Brasil que é a
mais importante crise desde o fim da
ditadura militar. E esta crise anuncia
que a Nova República, este regime
político saído do pacto social informal da Constituição de 1988, que
permitiu a sobrevivência das instituições burguesas abaladas e ameaçadas ao final da Ditadura Militar, está
se esfumando. Entramos numa crise
de fragmentação do regime político
brasileiro. Só a ausência de uma direção proletária independente, de
um partido revolucionário, explica
não termos mergulhado ainda numa
crise revolucionária.
Combatemos contra o Impeachment, não para “defender a
democracia”, mas porque este impeachment só serve aos interesses
dos setores mais reacionários que
desejam tomar o controle do governo. Sem nenhum apoio ao governo
Dilma, preferíamos que o jogo prosseguisse com todas as frações das
cúpulas se engalfinhando, enquanto
ajudássemos a preparar as forças independentes que dominarão o próximo capítulo desta interminável novela de mediocridades e maldades
contra o povo.

derável da população numa situação de combate aberto.
Para compreender como tudo
aconteceu e se constituiu o governo
Temer/PMDB/PSDB, é preciso ver o
filme desde o início. E tudo começou
em 2013 quando um espetacular levante da juventude e popular atirou
o governo nas cordas e mostrou que
não mais controlava as massas. As
Jornadas de Junho de 2013 foram
um despertar para milhões de jovens e trabalhadores, mas também
despertaram os piores setores da
burguesia. E lentamente estes foram
acelerando e finalmente arrastaram
os setores decisivos de sua classe
para cassar Dilma.
Os grandes capitalistas brasileiros resistiram publicamente à ideia
do Impeachment durante quase um
ano, com declarações das federações patronais, bancos como Itaú,
Bradesco, jornal O Estado de SP etc.
Mas, seus representantes políticos,
medíocres e entregues aos seus próprios desvarios, aonde se combinam
interesses inconfessáveis com a febre
do ouro, com sua degradação política e intelectual, esses representantes políticos cegos e enlouquecidos
pela possibilidade de assalto ao trem
pagador, puseram seus interesses de
tribo acima de tudo e, de certa maneira, se autonomizaram dos indus-

triais, banqueiros, especuladores e
grandes burgueses e empreenderam
sozinhos a via da aventura.
Se podemos fazer uma comparação é com a situação descrita por
Marx, em O 18 de Brumário de Luís
Bonaparte. De certa forma foi o mesmo que aconteceu com a burguesia
francesa, só que ao contrário, durante o golpe de Bonaparte. Eis o que
Marx escreveu sobre esse descolamento da burguesia e seus representantes políticos:
“Muito mais fatal e decisiva foi a
ruptura da burguesia comercial com
seus políticos. Censuravam-nos, não
como os legitimistas censuravam os
seus, por terem abandonado seus
princípios que já se haviam tornado
inúteis.
Já indiquei acima como, desde a
entrada de Fould para o ministério,
a ala da burguesia comercial que
detivera a parte do leão no governo
de Luís Filipe, ou seja, a aristocracia
financeira, tornara-se bonapartista. Fould não representava apenas
os interesses de Bonaparte na Bolsa,
representava também os interesses da
Bolsa junto a Bonaparte. A posição da
aristocracia financeira está pintada
de forma magistral em uma passagem
de seu órgão europeu, The Economist,
de Londres. Em seu número de lº de
fevereiro de 1851 escreve o correspon-

O IMPERIALISMO
ALARMADO COM SUA MANADA
New York Times, Wall Street
Journal, Le Monde, The Financial
Times, The Economist e uma enorme quantidade de jornais imperialistas alertaram, na capa e em
longos artigos, que era um salto irresponsável no escuro um Impeachment realizado por um Congresso
cuja a maioria é réu ou está acusada de corrupção. Todos alertavam
para a criação de uma situação incontrolável e que os defensores do
Impeachment não tinham nenhum
governo minimamente estável para
colocar no lugar, ao mesmo tempo
em que lançavam uma parte consi-

Impeachment acentua desmoralização do Congresso Nacional
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dente de Paris:
‘Tivemos oportunidade de comprovar em numerosas fontes que a
França deseja, acima de tudo, a tranquilidade. O presidente o declara em
sua mensagem à Assembleia Legislativa; e o mesmo é repetido da tribuna;
afirmado nos jornais; anunciado do
púlpito; e é demonstrado pela sensibilidade dos títulos públicos à menor
perspectiva de perturbação, e por sua
estabilidade quando se torna evidente
que o Poder Executivo sai vitorioso.’
Em seu número de 29 de novembro de 1851 o The Economist declara
em seu próprio nome:
‘O Presidente é o guardião da
ordem, e é agora reconhecido,
como tal em todas as Bolsas de Valores da Europa.’
A aristocracia financeira condenava, portanto, a luta parlamentar
do partido da ordem contra o Poder
Executivo como uma perturbação da
ordem, e comemorava cada vitória do
presidente sobre os supostos representantes dela como vitórias da ordem.
Por aristocracia financeira não se
deve entender aqui apenas os grandes
promotores de empréstimos e especuladores de títulos públicos, a respeito
dos quais torna-se imediatamente óbvio que seus interesses coincidem com
os interesses do poder público. Todo
o moderno círculo financeiro, todo o
setor de atividades bancárias está entrelaçado na forma mais íntima com
o crédito público. Parte de seu capital
ativo é necessariamente invertido e
posto a juros em títulos públicos de
fácil resgate. Os depósitos de que dispõem, o capital colocado a sua disposição e por eles distribuído entre comerciantes e industriais, provêm em
parte dos dividendos de possuidores
de títulos do governo. Se em todas as
épocas a estabilidade do poder público
significava tudo para todo o mercado
financeiro e para os oficiantes desse
mercado financeiro, por que não o
seria hoje, e com muito mais razão,
quando cada dilúvio ameaça destruir
os velhos Estados e, com eles, as velhas
dívidas do Estado?
Também a burguesia industrial,
em seu fanatismo pela ordem, irrita-

va-se com as disputas em que o partido
da ordem se empenhava no Parlamento com o Poder Executivo. Depois de
seu voto a 18 de janeiro, por ocasião
da destituição de Changarnier, Thiers,
Anglas, Saine-Beuve etc., receberam
precisamente de seus constituintes dos
distritos industriais censuras públicas,
nas quais sua coligação com a Montanha era particularmente condenada
como alta traição contra a ordem. Se,
como vimos, as críticas jactanciosas,
as mesquinhas intrigas que assinalaram a luta do partido da ordem contra o presidente, não mereceram melhor recepção, então por outro lado,
esse partido burguês, que exigia que
seus representantes permitissem, sem
oferecer resistência, que o poder militar passasse das mãos de seu próprio
Parlamento para as de um pretendente aventureiro - não era sequer digno
das intrigas desperdiçadas em sua intenção. Demonstrou que a luta para
manter seus interesses públicos, seus
próprios interesses de classe, seu poder político, só lhe trazia embaraço e
desgostos, pois constituía uma perturbação dos seus negócios privados”. (K.
Marx, cap. VI de “O 18 de Brumário
de Luís Bonaparte”).
Agora, no Brasil, foi o contrário.
Em determinado momento os verdadeiros burgueses, os capitalistas,
se renderam e foram aderindo um a
um à política irresponsável de seus
partidos ensandecidos pelo Impeachment. E os seguiram porque não
podiam fazer outra coisa sob pena
de choque e de perder todo contato com seus próprios representantes
políticos. Como alguém que segue
a correnteza esperando que mais à
frente poderá retomar os esforços
para chegar à margem do rio e se
salvar. Neste caso, evitar uma crise
revolucionária e salvar o capitalismo
corrompido e podre que o capital
imperialista controla no Brasil junto
com seus sócios menores nativos. E
assim os burgueses brasileiros amarraram sua própria sorte à desses políticos medíocres enlouquecidos e
franco atiradores. A desgraça destes
será a desgraça de todos eles.
A burguesia mostrou também,
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mais uma vez, que a cantilena de legalidade, de respeito às instituições
e à democracia (mesmo esta democracia bastarda) só se usa para controlar os escravos de baixo.
E quando toda “legalidade”, toda
“democracia”, todo “respeito”, foi
rompido e espezinhado, os reformistas sem reformas continuaram clamando por legalidade e respeito às
instituições tentando combater um
“Golpe” por caminhos institucionais.
Tentando convencer os “golpistas”
de que não deveriam ser “golpistas”,
convencer os macacos de que não
devem comer banana. E obviamente, quando o “golpe” se consolida e
Dilma é afastada, os bravos combatentes da cúpula do PT, do PCdoB e
aliados começam a se reposicionar
para entabular negociações com o
“governo que não reconhecemos” (!)
sobre todas as contrarreformas que
o governo pretende realizar, previdência, trabalhista, etc.

AH! A DIALÉTICA!
Tanto Lula e Dilma clamaram
contra um golpe pensando estar
assim salvando as instituições burguesas que, uma vez consumado o
“golpe”, as massas, que não desejam e não vão aceitar um governo
Temer/Cunha/Aécio, estão em todo
o Brasil se sentindo liberadas para
lutar para derrubar nas ruas o governo que se constituiu. Uma coisa
se transformou no seu contrário. O
freio institucional se transformou
numa alavanca que pode propiciar
uma mobilização revolucionária.
O que falta no cenário é uma
direção reconhecida capaz de dar
qualidade a esse estado de espírito
das massas. O que vai decidir tudo
no próximo período é a entrada em
cena da classe trabalhadora e das
massas, da juventude, se levantando contra o governo, o Congresso, o
Judiciário e por suas próprias reivindicações.
Após um período de reflexão, de
medir a situação e entender o que
está e vai acontecer, as manifestações se transformarão inteiramen-
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te. Elas serão militantes e combativas, expressando a vontade de pôr
abaixo as classes dominantes e seus
representantes. Elas buscarão um
meio e uma orientação. A manifestação de São Paulo com 100 mil participantes, em setembro, mostrou que
a palavra de ordem “Fora Temer”
tem eco entre as massas e nada tem
a ver com “Volta Dilma”. Por isso
os marxistas, que não são as massas, mas a elas se ligam, tem como
orientação a linha de “Fora Temer
e o Congresso Nacional”, abrindo
assim uma perspectiva de construção de outras instituições, que serão
definidas pelo próprio povo em luta
através de uma Assembleia Popular
Nacional Constituinte e um Governo
dos Trabalhadores.
Os representantes medíocres que
a burguesia enviou ao parlamento
provocaram uma crise política de
dimensões ciclópicas no meio duma
formidável crise econômica e abriram uma nova situação política. A
burguesia rasgou o papel onde se escrevia “legalidade” e liberou forças
que Lula e o PT conseguiram conter
por anos e anos.
Mais uma vez é o chicote da contrarrevolução que empurra para a
frente a revolução.

PARA ONDE É PRECISO CAMINHAR E
A ASSEMBLEIA POPULAR NACIONAL
CONSTITUINTE
As consignas “Governo dos Trabalhadores! Assembleia Popular Nacional Constituinte!”, são hoje consignas de propaganda no sentido de
que elas orientam nossa perspectiva
e nossa ação, indicam qual o caminho, ou seja, não são tarefas imediatas. Esta é uma tarefa que só o
próprio movimento de massas pode
empreender.
Trata-se de uma batalha política
em que ressaltamos que só a auto
-organização, só as próprias massas
e suas próprias forças, podem resolver a situação conforme seus próprios interesses.
A Resolução do CC da Esquerda
Marxista, de 30/05/2015, afirmava

Congresso dos Sovietes de Deputados Operários e Soldados de Toda a Rússia

sob o subtítulo A perspectiva de abolição da ordem existente:
“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, surge uma situação em que
a luta pelas liberdades democráticas
se combina cada vez mais com a luta e
defesa das reivindicações, mas que em
qualquer caso são tarefas que em última instância só podem ser resolvidas
pela tomada do poder pelo proletariado e a construção de novas instituições
realmente populares e democráticas
e que em sua forma mais elevada só
pode tomar a forma da Comuna de
Paris, da República dos Conselhos”.
Essa orientação tem o mesmo
sentido do que afirmava Robespierre no auge da revolução, em 1793:
“Eh! Que nos importam as intrigas
que abalam a autoridade dos tiranos?
É a tirania que deve ser extirpada;
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não é nas brigas de seus mestres que
os povos devem procurar a chance de
alguns momentos para respirar; é em
sua própria força que é preciso colocar a garantia de seus direitos”. (A
democracia do mandato, o povo em
armas, 10/05/1793).
Por isso, o caráter da luta pela Assembleia Popular Nacional Constituinte tem o sentido, não de uma
Assembleia de novos deputados
eleitos pelo atual sistema de sufrágio
controlado pelo governo, Congresso
e Judiciário, mas o conteúdo da luta
pela democracia das massas e dos
Sovietes, organismos independentes
de unidade e ação capazes de impor
a vontade da classe trabalhadora.
E evidentemente, como explicava Lenin na Rússia, é nesse processo que se pode e deve constituir o
governo revolucionário, o Governo
dos Trabalhadores, único governo
capaz de centralizar e garantir esta
Assembleia Popular Nacional Constituinte e permitir que ela se desenvolva plenamente, assumindo todos
os poderes. O objetivo da luta pela

Serge Goulart
democracia para os marxistas só tem
sentido se significa avançar na luta
pela revolução social. E só a tomada revolucionária do poder pode dar
verdadeira democracia.
Essa é a grande experiência da
história do movimento operário internacional. O Estado da Comuna
de Paris de 1871, os Conselhos (sovietes) nas Revoluções Russas de
1905 e 1917, na Revolução Alemã
de 1919-23 e quase todos grandes
acontecimentos da luta de classes
no século XX mostraram a tendência
histórica do movimento operário a
se organizar em assembleias, comitês e conselhos com corpos de delegados eleitos e revogáveis.
Essa é uma experiência muito expandida e conhecida da classe trabalhadora latino-americana
como mostraram as Assembleias
Populares na Bolívia (1971), as Assembleias Populares e especialmente os “Cordões industriais” no Chile
(1973), Assembleias Populares no
Peru (1978), a Assembleia Popular
dos Povos de Oaxaca (APPO), em
Oaxaca no México (2006), etc.
Assim como no Brasil em diferentes ocasiões, como no primeiro governo do PT na cidade de São Paulo,
em 1988, onde se constituíram (apesar de que muito efemeramente)
Assembleias Populares e Conselhos
Populares cujo objetivo era “dirigir”
a cidade.
Assim se pode entender que as
palavra de ordem de Assembleia Popular tem uma história e uma certa
tradição na América Latina. A cada
explosão social elas surgem com
suas características próprias.
No Peru, de 1978, só a incapacidade da FOCEP (Frente Operária
Camponesa Estudantil e Popular, que
fez 14% dos votos para a Assembleia
Constituinte convocada pela ditadura), de reunir e centralizar as Assembleias Populares que cobriram o país
na luta contra a Ditadura e sua falsa
Assembleia Constituinte permitiu algum sobre folego ao governo militar
de Moralez Bermudes.
Essas eram Assembleias Populares, organismos de vocação so-

viética que surgem primeiro em
Chimbote, a partir da greve da Sider-Peru, e logo se espalham numa
situação onde por todo o país haviam reuniões abertas e populares
que votavam a “Moção Vermelha”,
apresentada pela FOCEP na abertura da farsesca Assembleia Constituinte de Bermudes.
Na Bolívia, a Assembleia Popular
de 1971, convocada pela COB, se
ergueu como um contra-poder operário, popular e estudantil de tipo
soviético contra o governo de Juan
José Torres. Uma diretriz do Comando Político, direção da Assembleia
Popular, afirmava que a “Assembleia
Popular não é um parlamento burguês, mas um órgão do poder popular,
expressão de suas reivindicações e de
sua soberania política independente”.
A Assembleia Popular boliviana
teve uma repercussão internacional
e colocou, após 1952, a questão do
poder operário na Bolívia outra vez
na ordem do dia, sendo esmagada
pelo golpe do general Banzer, aliado
ao MNR e a Falange Socialista Boliviana, que derruba o governo e instala uma ditadura militar.
A Assembleia Popular, que havia
se instalado na sede do Congresso
Nacional, fracassou porque se recusou a tomar o poder de fato e expropriar o capital, preferindo conviver
durante meses com o fracassado e
liquidado politicamente governo de
Torres.
As Assembleias Populares ressurgem na Bolívia, em 2005/2006,
num momento onde a insurreição
operária havia destroçado o governo, o aparelho de Estado e dissolvido as forças de repressão. Entretanto, com a recusa da direção da
COB de tomar o poder, Evo Morales
é eleito presidente (dezembro 2005)
num momento em que Assembleias
Populares cobriam o país.
Um despacho da AFP anunciava:
“O presidente Evo Morales felicitou
quatro departamentos bolivianos que
realizaram nesta sexta-feira multitudinárias assembleias populares e garantiu que o pedido de autonomias
regionais, que deve ser analisado na
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Assembleia Constituinte, não significa
a divisão do país”. (AFP, 6/12/2005)
Aqui se iniciava a luta de Evo para
estrangular a revolução em curso, liquidando ou canalizando as Assembleias Populares para o interior de
“sua” Assembleia Constituinte burguesa, e reconstituir o Estado burguês desmantelado. A incapacidade
da COB e dos mineiros em tomar o
poder, em centralizar nacionalmente as Assembleias Populares e assumir o poder, permitem a vitória de
Evo e o restabelecimento do Estado
burguês. Outra vez os dirigentes da
COB se recusaram a impulsionar e
centralizar nacionalmente as Assembleias Populares, dispersando-as na
medida que Evo avançava com a realização da Assembleia Constituinte
que havia convocado.
Esses são alguns exemplos da tradição dessa palavra de ordem. Nós
agregamos sempre a palavra de ordem de Governo dos Trabalhadores
não só pelas razões que Lenin utilizava para a explicar a íntima relação
entre “governo provisório revolucionário” e “Assembleia Constituinte”,
mas também para marcar o caráter
de classe desse movimento e desse
governo. A consigna de Governo dos
Trabalhadores tem o sentido de Governo Operário e Camponês, no sentido utilizado pelos quatro primeiros
Congressos da Internacional Comunista e pelo Programa de Transição.
Se pode discorrer sobre outros
exemplos como Oaxaca, no México,
etc. O que importa é mostrar que estes organismos até hoje não foram
mais longe pela mesma razão pela
qual os Sovietes russos conciliadores de 1917 teriam sido varridos se
os bolcheviques não tivessem ganho
sua maioria. Aqui também estavam
dirigidos por todas as variantes de
mencheviques latino americanos.

A NOVA REPÚBLICA SE FRAGMENTA
E UM NOVO REGIME VAI SURGIR.
PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
Uma situação convulsiva atravessa o planeta. Mais de 60 guerras
estão sendo travadas no mundo, to-
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das provocadas ou alimentadas pela
sanha capitalista. Mais de 65 milhões de refugiados vivem em condições horríveis no que já é a maior
catástrofe humanitária da história.
Em 2016, que repete com mais intensidade 2015, já são milhares de
mortos tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. A
máscara da hipocrisia dos governantes burgueses de todas as cores se
desfaz abertamente. Mas, também
se vê a solidariedade dos povos.
A economia internacional continua mergulhada numa crise que
não tem data para acabar e os governantes e dirigentes capitalistas só
têm, para sair da crise, uma das duas
formas que Marx descreveu no Manifesto Comunista: destruir forças
produtivas (fechamento de postos
de trabalho e guerras) ou aumento
da exploração (destruição das conquistas, dos serviços públicos, diminuição de salários e intensificação
da exploração direta). Mas, também
os trabalhadores usam de velhas
formas para resistir: luta de classes,
manifestações, greves, e atividades
políticas recusando o voto nas velhas
formações e tentando construir novos instrumentos políticos de combate. Essa resistência é impressionante e tem provocado terremotos,
um atrás do outro, em países onde
muitos reformistas tinham cantado
que a luta de classes acabara ou que
os operários haviam se “aburguesado”.

TEMER É UM GOVERNO
DOS MORTOS-VIVOS
É nesse quadro internacional é
que surge o governo Temer, como
um engendro deformado e monstruoso saído de uma latrina. Um governo que não tem rumo nem futuro,
mas pode causar imensos danos.
Conta com uma equipe econômica composta por executivos saídos
diretamente do mercado financeiro
e um ministério quase todo acusado,
ou já réu, em casos de corrupção. É
um governo extremamente frágil e
não tem nenhuma base social real

de massa. Mal começou a governar
e teve que demitir vários ministros
implicados em casos de corrupção e
outros crimes. Outros ministros são
também acusados de corrupção.
É um governo cujo objetivo assinalado é rebaixar o custo da força do
trabalho (aumentar a produtividade
da economia brasileira ampliando a
exploração), ou seja, atacar em regra direitos e conquistas da classe
trabalhadora e abrir ainda mais o
mercado e a entrega das riquezas
nacionais ao grande capital financeiro internacional. Seu centro é fazer
a contrarreforma da Previdência e
trabalhista, privatizar o patrimônio
público, desmontar os serviços públicos, especialmente educação e
saúde.
A aplicação integral da política
exigida pela burguesia nativa brasileira, que está prensada entre as
conquistas da classe trabalhadora
nos últimos anos, de um lado, e de
outro, pela baixa produtividade brasileira e a pressão do mercado internacional, é de tal magnitude que
provocaria um choque de classe que
este governo não tem condições de
controlar. Ele não pode aplicar os
ataques integralmente sem correr o
risco de ser derrubado.
O empresariado e as altas finanças nacionais olham para o governo
Temer entre consternadas com o que
tem nas mãos e um sopro de esperança de que ele consiga sobreviver,
e imponha as contrarreformas que
desejam. E depois desapareça, rápido, da cena.

A OPERAÇÃO LAVA JATO TEM
OBJETIVO DE UMA “LIMPEZA GERAL”
Como a Esquerda Marxista já explicou outras vezes, o que avança no
Brasil é a linha da necessidade burguesa de desmoralizar a esquerda
e as organizações dos trabalhadores, mas também de promover uma
limpeza geral nas cúpulas políticas
burguesas com objetivo de salvar
as instituições e destroçar a capacidade de resistência da classe trabalhadora. É o que a revista britânica
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The Economist, após a votação do
impeachment na Câmara, declarou:
“Toda a classe política decepcionou
o país, em um misto de negligência e
corrupção. Os líderes brasileiros não
vão recuperar o respeito dos cidadãos e superar os problemas econômicos do país a menos que haja uma
limpeza geral”.
A operação política conduzida
por um Judiciário bonapartista que
se arroga o direito de prender parlamentares que têm imunidade, de
suspender o presidente da Câmara
eleito pelos deputados (independente do fato que ele seja um reacionário e acusado de todo tipo de crime),
mostra que um setor da burguesia e
do aparato de Estado está disposto a
liquidar grande parte, a maioria, da
atual elite política burguesa do país.
Seu grande problema é que eles não
têm o que pôr no lugar, exceto um
regime títere tutelado pelo Judiciário bonapartista.

SEMELHANÇA E DIFERENÇA ENTRE A
OPERAÇÃO LAVA JATO E A OPERAÇÃO
MÃOS LIMPAS, NA ITÁLIA
As duas operações são políticas,
no sentido de limpar o aparelho de
Estado e salvar as instituições da
fúria popular. Na Itália isso levou à
liquidação da corrupta elite política
burguesa que governava com a Máfia e chegou à destruição do partido
histórico da burguesia italiana, a
Democracia Cristã e do Partido Socialista, o partido reformista que se
converteu a uma política pró-burguesa, sob a direção de Bettino Craxi
durante os anos 80. A burguesia italiana utilizou o aparato judiciário
porque a elite política havia chegado
a se apropriar de uma parte demasiado grande da Mais Valia extraída
dos trabalhadores, ou seja, a corrupção era tão grande que mais nada
andava sem altíssimos subornos.
Aqui, no Brasil, a Operação Lava
Jato dirigida por um juiz, protegido
pelo STF, que se preparou fazendo
cursos com o FBI, com a Corte Suprema dos EUA e na embaixada dos
EUA no Brasil, está indo em direção

Serge Goulart

Ministério Público denuncia Lula na Lava-Jato

à liquidação da corrupta elite política, levando de roldão o PT, PMDB,
PSDB, DEM, PP, etc. O regime é que
desmorona. E como consequência
um importante setor econômico, o
das empreiteiras vampiras brasileiras, se desmancha abrindo caminho
para as gigantescas empreiteiras
vampiras norte-americanas e europeias, que já esquartejaram o Iraque,
o Afeganistão e quase toda a África.
A grande diferença, que torna
a situação brasileira tão dramática
para a burguesia, é que na Itália eles
tinham como estepe o grande partido histórico da classe operária, o PCI
refundado como PDS, um partido de
massas e “limpo” aos olhos das grandes massas. Isso levou ao governo
”técnico” de Amato, Ciampi e Dini
(apoiado desde fora pelo Pds) e depois com participação direta no governo Prodi e D´Alema (secretário
do PDS), dito de “centro-esquerda”.
Só depois de seus fracassos respectivos veio Berlusconi (em 2001-2006,
depois de uma breve experiência
em 1994-95) e com o fracasso de
Berlusconi surge Beppe Grilo, o comediante que chegou a fazer 25%
dos votos. Foi quando o ex-partido
comunista (PCI, PDS) se funde com
os restos da esquerda da Democracia
Cristã e constitui o atual partido governante, o partido Democrata.
No Brasil, não existe mais estepe.
O PT foi desmoralizado e está em
frangalhos politicamente, sua base

social desapareceu e seus laços com
a classe operária foram praticamente cortados, como aconteceu com o
Partido Socialista italiano. O que o
PT ainda mantém é a influência nas
cúpulas dos aparatos sindicais (CUT,
MST, UNE).
Aqui, o resultado da ação política
do Judiciário está indo em direção a
criar uma situação onde “Tudo o que
era sólido se desmancha no ar, tudo
o que era sagrado é profanado, e as
pessoas são finalmente forçadas a
encarar com serenidade sua posição
social e suas relações recíprocas”. (K.
Marx, Manifesto Comunista). Aqui,
a liquefação do governo Temer não
vai encontrar peça de reposição de
mínima qualidade.
A Operação Lava Jato tem objetivos políticos que incluem a “renovação” da liderança burguesa para
salvar as instituições e a “normalização” dos ataques, via judiciário,
aos movimentos sociais, às lutas da
classe trabalhadora e da juventude.
O Judiciário se arrogou o papel de
árbitro supremo das disputas políticas entre as facções burguesas e
entre as classes assim como sobre
todas as instituições políticas burguesas. É um Judiciário bonapartista
que pretende governar fora de qualquer lei e impor sob disfarce jurídico
os interesses gerais da burguesia, do
capital, não importando o que tenha
que ser feito para isso.
Esses objetivos do Judiciário e
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suas ações a todo momento demonstram o desprezo que eles têm às liberdades democráticas. Nunca foi
tão claro que a “Justiça” não passa
de uma fachada para controle social
em tempos de paz e, em tempos de
crise, de instrumento de guerra da
burguesia para manter seus privilégios e defender o aparato de seu
Estado. A perseguição coordenada
por dezenas de juízes no PR, com
mais de 40 ações judiciais contra os
cinco jornalistas da Gazeta do Povo,
que divulgaram que eles recebem
salários muito superiores ao definido como teto para o Judiciário, é a
prova de uma perseguição política
para acobertar a degeneração moral
e social de uma elite privilegiada.

A ECONOMIA, A PRODUTIVIDADE
E O CUSTO DA FORÇA DE TRABALHO
A crise econômica segue se aprofundando. Após a retração de 3,8%
no ano passado, a recessão continua e deve se agravar em 2016. No
primeiro trimestre deste ano houve
retração de 0,3% na economia em
comparação com os três meses anteriores e de 5,4% em comparação
com o mesmo trimestre de 2015. O
consumo das famílias segue em forte queda, assim como a produção industrial. Já são mais de 11 milhões
de trabalhadores em busca de trabalho, com a taxa de desemprego chegando a 11,2%, segundo o IBGE.
A burguesia brasileira precisa
desesperadamente baixar o custo
da força do trabalho no Brasil. Após
a vitória de Lula em 2002, o proletariado do setor privado brasileiro sentiu-se forte o suficiente para
lançar-se em grandes lutas salariais
e conquistou, durante cerca de 12
anos, reajustes sempre superiores
à inflação. Isso sem nenhuma ajuda do governo que não moveu uma
palha para que isso acontecesse. Ao
contrário, endureceu e deu exemplo para os empresários endurecerem. A exceção foi para os servidores públicos federais, estaduais
e municipais (com raras exceções,
entre as quais estão os sindicatos

Os últimos três anos no Brasil e as perspectivas para o próximo período
dirigidos pela Esquerda Marxista)
que amargam perdas salariais significativas. Mas, ao mesmo tempo, a
produtividade do trabalho também
aumentou. Agora, isso atingiu um
limite e tem que parar.
Apesar de que desde 2003 a classe trabalhadora vinha conquistando
aumentos reais de salário, os capitalistas puderam compensar isso pelo
aumento da produtividade através
de melhorias técnicas, reestruturações no processo de produção, etc.
Quando essas duas possibilidades
estancaram, com a vinda da crise
mundial de superprodução (não havia mais para quem vender e a dívida asfixia todo mundo) os ganhos
reais da classe trabalhadora se tornaram insuportáveis para eles.
Por isso concluem que “O Brasil
convive com uma legislação trabalhista que tem mais de 70 anos e não é
adequada à realidade do mercado de
trabalho atual”. (Guilherme Mercês,
gerente de Economia e Estatística da
Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro, Firjan).
A situação é grave para a burguesia nativa porque o Brasil é hoje,
numa lista de 25 países, o campeão
em custo unitário do trabalho (Índice utilizado pelos economistas que
mede o custo da produção em relação a salários e encargos de manufaturas). O custo unitário do trabalho
no Brasil é de US$ 1,98, na Argentina é de US$ 1,87. Já na China o
custo unitário do trabalho é de apenas US$ 0,17. Os EUA têm um custo unitário do trabalho no valor de
US$ 0,41, o Japão de US$ 0,44, e a
Indonésia e o México de US$ 0,48.
Esses dados, de baixo custo unitário do trabalho, são o resultado da
combinação da ultra exploração da
Mais Valia Absoluta com uma indústria com alta produtividade técnica
(Mais Valia Relativa). Assim, quanto
mais baixo o custo unitário do trabalho, mais competitiva é a indústria
ou o país.
Internacionalmente, considerando um patamar de base 100, entre
2001 e 2010 o custo unitário do
trabalho no Brasil cresceu 112%,

enquanto que, no Japão, no mesmo
período, subiu apenas 9%, próximo
do patamar de 2001. Nos Estados
Unidos, o mesmo custo caiu 14% em
dez anos.
Se a burguesia brasileira não
conseguir inverter isso imediatamente, ela está liquidada no mercado capitalista, e seu lugar de sócia
menor e submissa do imperialismo
vai ser diminuído para muito menos
do que já é hoje. Mas, isso é também
o resultado de uma economia que
nas últimas décadas aprofundou sua
dependência da exportação de matérias primas e abriu as fronteiras
para a pilhagem imperialista como
nunca se havia visto antes. O Brasil
tem assim uma economia cada vez
mais controlada pelo capital internacional, toda soberania alienada e a
dependência aprofundada.
Esta é a base para a guerra civil
econômica que a burguesia brasileira decidiu travar contra a classe
trabalhadora. E é por isso que pela
primeira vez em mais de 12 anos,
em 2015, a maioria dos sindicatos
fechou acordo coletivo com reajuste abaixo da inflação. Obviamente
que os pelegos sindicais continuam
os mesmos, mas agora a burguesia
quer retomar o que teve que conceder.

ATAQUES E RESISTÊNCIA
A tarefa do governo Temer é
aprovar uma Reforma da Previdência que institua a idade mínima
de 65 anos para aposentadoria e o
fim da equiparação do reajuste das
pensões com o reajuste do salário
mínimo; a flexibilização das leis trabalhistas, com o negociado em cada
fábrica prevalecendo sobre o legislado; a ampliação das terceirizações;
ampliação das privatizações; um
teto dos gastos públicos com consequente corte de despesas em áreas
sociais e com pessoal; congelamento
do salário de servidores e suspensão
de concursos; destruir a educação e
a saúde públicas e gratuitas e transformar a educação em um mero método de treinamento para empresas,
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atacando tudo de progressivo que a
humanidade acumulou nesta área e
a saúde no privilégio absoluto dos
que tiverem dinheiro.
Mas, a resistência que o governo
tem que enfrentar é enorme e suas
tentativas neste sentido vão provocar grandes lutas, apesar da política
das direções sindicais de falar uma
coisa e fazer outra. Estas direções,
entretanto, estão vivendo no passado. Eles creem que refletem o que se
passa na consciência dos trabalhadores. Não mais.

O PT E A CUT INCAPAZES DE
MOBILIZAR
A política do PT continua a mesma fundamentalmente. Os parlamentares do PT já anunciaram que
farão uma “oposição responsável”
ao governo Temer e o Diretório Nacional decide que “O PT não apoiará
candidatos que votaram pelo impeachment ou que apoiaram publicamente o impeachment”. Ou seja, o PT
continuará a fazer alianças com os
partidos da burguesia.
Já a direção da CUT diz estar preparando a greve geral tendo como
uma das bandeiras o Fora Temer,
mas também para “restabelecer o
mandato popular e a democracia”,
ou seja, o “Volta Dilma” e abandonando as reivindicações concretas
que se contrapõem aos interesses
fundamentais dos capitalistas. Ao
mesmo tempo, nas sombras se prepara para negociar com Temer as
contrarreformas da Previdência e a
Trabalhista.
Anos de burocratização, de acordos a portas fechadas com os patrões, de colaboração com os planos
e interesses das empresas, de primeiros de maio de shows, apoio incondicional aos governos Lula e Dilma,
de manipular milhões de reais nos
sindicatos, reduziram brutalmente
a autoridade política e a capacidade
de mobilização da central e de seus
sindicatos, que preferem, majoritariamente, o tripartismo à luta de
classes.
Exemplo maior da covardia dos

Serge Goulart
dirigentes se expressa no discurso de
Lula em uma manifestação de rua:
“Não posso falar em greve geral porque não estou dentro da fábrica e porque aposentado não faz greve”. E conclui (numa manifestação pelo Fora
Temer!): “Não vou dizer Fora Temer,
não pega bem. Temer é um advogado constitucionalista, deve devolver o
poder para uma presidenta legitimamente eleita”.
O resultado se viu nas tentativas de convocar os trabalhadores
para a luta contra o Impeachment
e a defesa de Dilma sendo recusadas mesmo nos antigos redutos de
Lula e do PT. Como afirmou uma
camarada: “nunca vai haver greve
geral para defender Dilma”.
E a confirmação da ruptura do
PT com as massas se expressou
nas eleições municipais de outubro, aonde o PT veio de 630 prefeituras ganhas em 2012, entre
elas São Paulo, para apenas 256

e ainda perdeu São Paulo, tendo
descido de 17,2 milhões de votos
para apenas 6,8 milhões de votos.
E agora começa o período de explosão da crise interna com divisões e abandono do partido.
Não faltam os impressionistas
que de novo saíram gritando sobre a “onda conservadora”. Isso
não existe, mas sim uma intensa
polarização de classe em meio a
uma enorme crise econômica. O
fato é que o resultado eleitoral
mostrou uma média de 40% de
votos nulos, brancos e abstenções.
Maior, portanto, que a quantidade
de votos do candidato do PSDB
vitorioso em São Paulo. E isso se
repete Brasil a fora.
Não há nenhuma estabilidade
para Temer e seus aliados. A falência do PT permitiu o controle
direto da burguesia sobre o aparelho de Estado, mas não lhes trouxe estabilidade nem perspectivas.

Liberdade e Luta na rua pelo Fora Temer e o Congresso Nacional
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Estão agora expostos e sem base
social sólida.
Essa situação dos “de cima”
é acompanhada por manifestações populares contra o governo
e seus planos assim como greves fortes e de massas, como as
protagonizadas nos sindicatos
dirigidos pelos marxistas e em
muitas outras categorias. A forte greve nacional dos bancários
que durou 31 dias enfrentando
a intransigência dos banqueiros
mostrou a energia e a força da
classe trabalhadora, apesar da
maioria das direções sindicais.
O que está em curso é uma profunda crise do regime capitalista
com o desmoronamento do regime político da Nova República saída da Constituinte de 1988. Acontecimentos revolucionários estão
em gestação em escala global, o
Brasil está inserido nesse quadro e
se prepara para a explosão.

Argentina em uma encruzilhada
Corrente Socialista Militante, seção da CMI na Argentina
“O trabalho sujo já está quase finalizado”.1
Estas palavras do Ministro da
Fazenda e Finanças, Prat Gray, não
poderiam ser mais eloquentes. A
declaração de um dos empresários
que tomou novamente as rédeas
do Estado não tem exageros.
Se a relacionarmos com as medidas que vêm sendo impulsionadas pelo macrismo desde 10 de
dezembro de 2015, devemos dar
razão a este Ministro que, abertamente e mostrando um desprezo
de classe, disse as coisas como são.
Deixemos que os fatos falem.
Desde a ascensão de Macri, em
10 de dezembro, não somente as
promessas de campanha eleitoral
eram mentiras, como a ofensiva
contra os trabalhadores, a juventude e os setores populares não se fizeram esperar e são aplicadas sem
pausa.
Desde as falácias “Pobreza
Zero” a “Vamos gerar 1,5 milhão
de postos de trabalho”, ou “Em
meu governo nenhum trabalhador
pagará Imposto de Renda”, “Vamos
outorgar um milhão de créditos hipotecários”, até “Não vamos eliminar nenhum direito”, dão a sensação de que estamos em um mundo
paralelo.
Na realidade não há mundo paralelo, mas sim pura hipocrisia por
parte da burguesia e seus representantes políticos no Parlamento e no
Governo.
Os dados apresentados pelo
Observatório da Dívida Social da
Universidade Católica Argentina
(Universidad Católica Argentina –
UCA) – sendo uma estrutura em
defesa manifesta dos setores mais
precários do capitalismo – não
dão lugar a dúvidas. A pobreza subiu de 29% em 2015, para 34,5%
no primeiro trimestre de 2016. Nos
últimos meses, 1,4 milhão de pes-

Mauricio Macri

Alfonso Prat Gay no discurso aos investidores de Nova York no Conselho das Américas, ao inaugurar o fórum de “Oportunidades de Negócios na Argentina” (24/06/2016)
1
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Corrente Socialista Militante
soas caíram para abaixo do índice
de pobreza, e 350 mil pessoas, na
indigência.
Para o Observatório da UCA,
uma família típica com dois filhos
necessitava, em março deste ano,
de 7.780 pesos para não ser pobre.
Para a Associação de Trabalhadores do Estado (Asociación Trabajadores del Estado – ATE), no mesmo
mês, esta família necessitaria de
um ganho de 17.492 pesos para
cobrir suas necessidades. Como
resposta, o Ministro do Trabalho,
Jorge Triaca, anunciou que o salário mínimo chegaria a 8.060 pesos
em 2017.
A realidade manda e a hipocrisia sai, grosseiramente, e se mistura com a sinceridade na boca do
Chefe de Gabinete macrista Marcos Peña. A “Pobreza Zero tem a
ver com uma meta enquanto sociedade; é uma meta, desde já, inalcançável”.
Isso mostra a farsa que o macrismo armou e arma com um
discurso que tenta buscar adesões
para sustentar os avanços contra
as condições de vida das massas,
tanto no plano salarial, emprego,
saúde, educação, moradia, quanto na justificativa e armação do
andaime jurídico para o avanço
da repressão.
O macrismo nunca contou com
uma base militante sólida. Sua
estrutura nacional foi dada pela
histórica União Cívica Radical
(Unión Cívica Radical – UCR) e
seu apoio eleitoral foi tão somente
por dizer em sua propaganda eleitoral a presidente que respeitaria
ou manteria o bom do governo K
e mudaria o que não era assim,
cavalgando numa série de reclamações de setores laborais que começaram a não se sentir representados pelo kirchnerismo.
Segundo a consultoria privada Tendencias Económicas, “nos
primeiros cincos meses do ano, foram 154.570 trabalhadores despedidos. A maior parte correspondeu
ao setor privado, o que afetou principalmente o setor da construção e,

em menor medida, a metalurgia e a
imprensa, entre outros”. De acordo
com o Centro de Economia Política Argentina (Centro de Economía Política Argentina – CEPA),
“entre dezembro de 2015 e abril
deste ano, houve 154 mil demissões”, praticamente a mesma cifra
que estimou a Tendencias Económicas somente um mês depois. A
isso, há que somar os mais de 50
mil trabalhadores do Estado que ficaram de fora, com a desculpa de
serem problemas políticos.
Uma das palavras de ordem da
campanha de Macri era que criaria
mais de 1,5 milhão de postos de
trabalho no setor privado – o que
suporia um crescimento de mais de
7% ao ano da economia, numa situação onde os dirigentes de Cambiemos denunciavam que, desde
2011, não se gerava trabalho privado e que a economia do país não
crescia já há quatro anos, enquanto
o prognóstico do Fundo Monetário
Internacional (FMI), em dezembro
de 2015, era de que a economia se
contrairia e que o crescimento não
superaria 1%, e o Banco Mundial
apurou tão somente um crescimento de 0,5% para o mesmo ano!
A tendência geral do comércio
mundial, desde 2008, diminuiu
consideravelmente. Essa situação, para uma economia como
a da Argentina, que é composta
por uma alta porcentagem de exportações, marca um grau de dependência da economia mundial
e suas oscilações.
Segundo a publicação Desarrollo de Negocios Internacionales:
“Entre 2005 e 2010, as exportações de bens argentinos cresceram de 40 bilhões para 68,5 bilhões
de dólares (intermediariamente, em
2008, haviam chegado a aproximadamente 70 bilhões para cair em
2009 e se recuperar em 2010).
Todavia, uma análise qualitativa
da evolução das vendas externas permite descobrir que na matriz exportadora argentina há certa tendência
para a involução na qualidade da
participação de setores exportado-
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res, já que cresce a participação relativa das 5 categorias principais, perdendo a força, consequentemente, as
categorias restantes, que compõem
a cesta dos 20 principais setores e
também muitos outros de setores exportadores argentinos menores.
As conclusões a que se chegam
nesta análise são as seguintes:
Os resíduos da indústria alimentícia (principal categoria), com 8,8
bilhões de dólares;
O material de transporte terrestre, com 8 bilhões de dólares;
As gorduras e óleos vegetais
comestíveis, com 5,2 bilhões de
dólares;
Sementes e oleaginosos, com 5,3
bilhões de dólares;
Os cereais, com 4,6 bilhões de
dólares.
Este grande conjunto dos 5 principais produtos exportados somou
32,2 bilhões de dólares, o que implica em 47,12% do total (68,5 bilhões
de dólares)”.
Podemos observar que a matriz produtiva argentina se encontra no setor primário. Em geral, a
América Latina sofreu uma queda
de 14% das exportações em 2015,
enquanto que nas nações da América do Sul, a queda foi ainda mais
vertiginosa: 21% de suas exportações coletivas. Segundo o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o ano de 2015 marcou o
terceiro consecutivo de quedas que
se intensificaram e se estenderam a
todas as nações da região.
A promessa que os setores agrários fizeram ao macrismo, durante
a campanha eleitoral, de vender
rapidamente os cereais estocados
nos silos não foi cumprida, já que
a liberação foi demasiadamente
lenta pela especulação e aproveitamento do melhor preço internacional da soja e demais cereais e pela
pressão que exerceram para subir o
preço do dólar, ainda que o governo recém-empossado tenha levantado as retenções às exportações
de grãos, assim como da indústria
de extração de minerais e outras
exportações. Definitivamente, o

Argentina em uma encruzilhada
governo não contou com os dólares de que necessitava.
Por isso mandou, nesses últimos dias, um Projeto de Lei que
foi aprovado recentemente, para a
venda das ações que a Administração Nacional da Seguridade Social
(Administración Nacional de la Seguridad Social – Anses) tem em 45
empresas – nas que participa com o
Fundo de Garantia de Sustentabilidade (Fondo de Garantía de Sustentabilidad – FGS).
A justificativa do macrismo é a
dívida histórica com os aposentados que contam com decisões de
juízes, que oportunamente levaram adiante o processo, pelo ajuste
de liquidação do que têm a receber. Na realidade, o que procura é
a venda das ações por resultar em
um volumoso negócio demandado
por essas empresas de mais de 93
milhões de pesos, montante de valorização desses pacotes de ações
em março deste ano. Esse montante do pacote acionário não reflete
seu verdadeiro valor para os que

serão seus mais interessados compradores, os titulares dos pacotes
majoritários das empresas de que
a Anses participa.
Nessa
Lei
está
incluído
o mega projeto que reúne ao menos cinco leis em uma. Atrás da
suspeita “reparação histórica” aos
aposentados, votou o perdão para
os capitais sem declaração no exterior, e isenção de impostos a grandes patrimônios.
Por outro lado, essa operação
é a articulação para descapitalizar o Anses, e a medida tem duas
pontas. Uma resulta na via de
uma nova transferência das aposentadorias a uma nova versão
das Administradoras de Fundos
de Aposentadorias e Pensões (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones – AFJP) dos
anos 1990 e, a outra, em estender
a idade para aposentadoria. É verdade que o aumento de 60 para 65
anos é para mulheres que não contribuíram; mas isso não deixa de
ser um antecedente severo para,

Governo Macri composto por executivos de grandes empresas e bancos internacionais
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tão logo, estendê-lo aos que contribuem, tanto mulheres quanto
homens.
Não podemos esquecer que Macri, juntamente com outros funcionários de sua gestão, está envolvido e denunciado na Justiça
Penal pelos Panamá Papers. Como
é de conhecimento amplo, as empresas offshore são feitas para
esconder a identidade dos donos
das companhias, e são geralmente
utilizadas para gerar autofinanciamento entre si, para “triangular”
exportações e para evitar ou persuadir o pagamento de impostos
no país de origem, com tudo o que
isso implica.
No mega projeto está incluída
a lavagem de dinheiro, e o próprio Macri repatriou 19 milhões de
pesos.
O
jornalista
Guillermo Kohan celebrou a aprovação da
lei de lavagem de dinheiro no Senado, e prognosticou que o “bônus
mágico” em 7 anos, que permitirá
lavar “3 vezes o acordado”, pode

Corrente Socialista Militante
transformar a iniciativa do Governo em um êxito. Kohan definiu a
respeito que “os especialistas nesse
tipo de operação – como agentes da
bolsa, administradores de fundos
de empresa de famílias e privados –
manifestam que seus clientes vão lavar o dinheiro”.
“Se é assim, será ainda mais exitoso. Isto é, em parte por essa alternativa de última hora que chamo de
‘bônus mágico’ em 7 anos. Esse vai
permitir à gente lavar 3 vezes o que
firma”.
O Senado converteu em lei o
projeto que prevê o pagamento
de decisões judiciais aos aposentados por meio de uma lavagem de dinheiro, com o que o
Governo espera arrecadar 20 bilhões de dólares.

WALL STREET NO GOVERNO MACRI
Mas vamos ao começo. O governo do Presidente Macri é composto
por mais de 27 CEOs de diferentes
empresas ou bancos internacionais. Os mais destacados são JP
Morgan, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Barclays e Morgan Stanley,
Merrill Lynch. O JP Morgan é onde
mais ex-funcionários se encontram
manejando as molas fundamentais
da economia do país.
Para ver o grau de entrega ao
imperialismo, Página 12 publica
um artigo de Alfredo Zaiat onde
assinala que “na mega emissão de
bônus para pagar aos abutres investidores locais, quase não tiveram
espaço para suas ofertas, que ficaram concentradas em entidades dos
Estados Unidos e Europa. Essa colocação significou um lucro direto por
comissões de 29,7 milhões de dólares para o Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup e UBS”.
O Cronista.com, de 29 de junho cita o The Financial Times:
“a animosidade entre o governo da
Argentina e Wall Street pode ter diminuído, mas preocupa alguns observadores que o gabinete, cheio de
banqueiros do senhor Macri, possa

não estar adequadamente preparado para lidar com alguns dos problemas reais que ele enfrenta. Entre
eles, os sindicalistas rebeldes que
lutam pela defesa dos argentinos
temerosos por perder seus empregos
e que se esforçam para pagar suas
contas mensais, enquanto os molesta a inflação de dois dígitos”.
Não esqueçamos as declarações radicais, nos primeiros dias
de abril, do Secretário-Geral da
União Industrial Argentina (Unión Industrial Argentina – UIA),
Juan Carlos Sacco, ante a ofensiva macrista pela aplicação dos tarifaços, onde o gás, a água e a luz
chegaram a aumentos de 600% e
1.000%. “Se a partir do Ministério
(de Energia) de (Juan José) Aranguren querem se suicidar, não recuem” e segue dizendo “não é que
as pessoas não querem pagar, é
que não podem pagar” (destaque nosso).
As declarações de um dos dirigentes da UIA demonstram uma
preocupação crescente pelo estado
de ânimo e mal-estar dos de baixo. Soma-se às declarações da Vice-Presidente do país, Gabriela Michetti, que disse que “o que estamos
vivendo é o momento mais obscuro
do país”, fazendo alusão à saída do
“populismo” kirchnerista, e assinalou: “resulta que vamos no túnel e
vemos tudo escuro e alguns começam a se perguntar se iremos bem. O
segundo semestre é o momento em
que a luz aparece distante no fim do
túnel, mas segue no túnel” (Los Andes, 30/06/2016).
Certamente esse prognóstico foi
desmentido por vários funcionários macristas, já que no segundo
semestre não se dará a reativação
tão esperada e prometida, a aposta
passa agora para 2017, com a “enxurrada de investimentos”.

O KIRCHNERISMO
O anúncio da separação da
Frente para a Vitória de seis deputados do Movimento Evita, marca
a profundidade da crise em que
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se encontra o kirchnerismo como
força política. Mas não foram os
primeiros, já que, desde o começo do governo Macri, 15 deputados se afastaram das províncias de
Salta, Jujuy, Mendoza e Chaco, e
ex-funcionários nacionais como
o caso de Diego Bossio do Anses.
Dessa maneira, o kirchnerismo ficou com 70 dos 98 legisladores que
tinha em dezembro.
Os dirigentes kirchneristas são
alvos da ofensiva do governo, do
Poder Judiciário e Legislativo, escorados pela máquina midiática.
Investigados por corrupção, pela
rota do dinheiro K e sua relação
com os empresários que atuaram
durante a gestão kirchnerista: José
López (Secretário de Obras Públicas da Nação) que foi encontrado
enterrando uma mala com 9 milhões de dólares em um Monastério da Província de Buenos Aires,
vinculado a Julio De Vido (ex-Ministro de Planejamento Federal, Investimento Público e Serviços), é o
caso mais recente.
Essa não é tão somente uma
luta entre facções capitalistas e
seus atritos. Sobretudo, trata-se de
uma ofensiva contra a classe trabalhadora, a juventude e os setores
populares que, em 2001, atreveram-se a gestar o “Argentinaço”, a
desafiar a ordem capitalista, seus
políticos e suas instituições. A classe capitalista se encontra em pé
de guerra, e o ódio de classe que
destilam os funcionários macristas, assim o refletem. Sua intenção
é que os de baixo não levantem a
cabeça. É neste marco que há que
se interpretar a ofensiva contra os
K, quer dizer, para que nenhum setor de base seja um canal da raiva
dos explorados.
O kirchnerismo e seu núcleo
duro, em geral, moveram-se de
maneira empírica, tropeçando perante as oscilações da economia,
não somente pela pressão dos capitalistas locais em seguir acumulando suculentos lucros e gerando
instabilidade ao governo K, mas
também submetidos às pressões da
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Obama e Macri. Mais submissão ao imperialismo

crise mundial capitalista.
O feito de aceitar governar
dentro dos limites do capitalismo, aproveitando o boom posterior à década de 1990, e governando com ferramentas políticas
econômicas como o keynesianismo, somente lhe permitiu certa
desenvoltura política, até que a
gordura terminou.
A direção K viu o declínio geral da economia, com reservas
muito exíguas no Banco Central, suportando a ofensiva que,
pouco a pouco, foi danificando
a economia e, sobretudo, com o
conhecimento que o custo laboral argentino resultava para os
capitalistas, um dos mais altos
do mundo. Temos que recordar
que os discursos da ex-Presidente Cristina Fernández Kirchner
(CFK) nos últimos dois anos, estavam direcionados aos grandes
empresários, tratando de pôr
certos limites a sua avareza: “há
setores que se juntam com pá” e,
por outro lado, fazendo valer sua

autoridade perante amplos setores de massas, para terminar as
negociações paritárias em baixa
(discussão das convenções coletivas).
A crise se agravou e já não
sobrava tanto em caixa para “a
distribuição da riqueza”. No plano político, o discurso público de
CFK foi que todos os funcionários
e militantes “se banhem em um
manto de humildade” e retornassem a seus postos de perfil baixo,
a suas intendências, municípios,
províncias, legislativos, advertindo sobre os tempos que estavam
por vir. “Apoiar” um candidato da
ala direita do movimento foi o
mal menor para a perspectiva kirchnerista. Daniel Scioli, caso ganhasse, deveria fazer o trabalho
sujo, controlado pelo movimento kirchnerista.
Perante as diretrizes K, paulatinamente desapareceram as palavras de ordem de “defender a
década ganha”, “vamos por uma
década mais” que ocasionou a
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desmoralização de milhares de
jovens, colocando panos quentes
sobre as demandas dos de baixo.
Isto fez com que setores que não
se sentiam peronistas – mas que
acompanhavam o projeto nacional e popular – fossem gradualmente se distanciando, mudando, com a rejeição à política de
aparato das duas maiores organizações de base do kirchnerismo, La Cámpora e o Movimento
Evita.
Assim, nesta combinação de
fatores, chega-se às eleições onde,
no primeiro turno, Sciolli não consegue a maioria necessária. Vai-se
para o segundo turno e se produz
uma polarização de amplíssimos
setores de massas ao redor do
candidato K, com consciência de
que não era de seu agrado, mas
que Macri era e é pior. A direção
K não fez muito, e as eleições
terminam com o triunfo macrista com uma diferença de apenas
2,68% sobre a Frente para a Vitória. Essa mínima diferença se
deu pelo apoio crítico das massas
a Sciolli. Se fosse pelo kirchnerismo, a diferença haveria sido mais
ampla.
Em seu último discurso, a ex
-Presidente CFK advertiu a burguesia e seus representantes no
Parlamento que, em 2003, receberam um “país em chamas”,
e que hoje –dezembro de 2015
– entregavam um “país normal”.
Que palavras mais significativas
para uma representante que vê a
possibilidade de humanizar o capitalismo, e que fez à burguesia
um favor gigantesco ao recompor
a governabilidade do país e das
instituições burguesas em 2003.
Como parte do assédio, a burguesia remete, ao plano judicial,
e a ex-Presidente foi citada em 13
de abril para ser questionada nos
tribunais de Comodoro Py, perante o juiz federal Claudio Bonadio na causa em que é investigada.
Causa que se estendeu a Axel Kicillof, ex-Ministro de Economia, e
a Alejandro Vagnoli, ex-titular do
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Banco Central da República Argentina (BCRA). Os acusam do crime
de “fraude contra a administração
pública” pelos contratos de dólar
futuro que o Banco Central fez em
2015, vendendo, sobretudo, a bancos e grandes empresas.
Nesse cenário e perante 400 mil
pessoas que a acompanharam, CFK
considerou a formação da Frente
Cidadã. Novamente o kirchnerismo joga como estepe das instituições capitalistas, já que o governo macrista se encontrava numa
situação de naufragar, assediado
por mobilizações e greves. Novamente é o kirchnerismo que reforça a governabilidade, enquanto a
popularidade de Macri e companhia se encontravam golpeada nos
poucos meses de governo, perdendo gradualmente a base eleitoral.
A vontade de luta por parte da
juventude e dos trabalhadores, a
massiva concorrência em atos, greves e mobilizações, se contrapõem
com a conduta dos dirigentes K,
que somente consideram uma saída no marco das instituições burguesas: as eleições Legislativas de
2017 e Presidenciais de 2019. Supõem que poderão reeditar “a década ganha”, mas não contam com
a crise mundial capitalista que,
na boca dos economistas mais sérios da burguesia, é caracterizada
como secular, ou seja, vem para se
instalar por 40 ou 50 anos, claro
que com condições de vida cada
vez mais abaixo. Por isso, a diáspora a que está submetida o kirchnerismo não terminou. É hora
de revolução.

dólar com certa “estabilidade”) o
dólar subiu de 8,90 para 15,20 pesos, produzindo a desvalorização
real do salário.
A luz verde é acesa e a remarcação dos preços da cesta de alimentos, por parte das cadeias de
distribuição e comercialização, encontram-se fora de controle. Os tarifaços nos serviços de luz, de água
e de gás somam-se à deterioração
das condições de vida da maioria
do país. As palavras de Prat Gay
são uma clara radiografia do que
passa nas mesas dos trabalhadores, “encontramo-nos em uns 45%
de inflação no passar do ano”, especulando que no próximo semestre
baixe.
A desocupação crescente e a
intenção de freá-la por parte do
bloqueio da Frente para a Vitória e a Frente de Esquerda e dos
Trabalhadores
(PO-PTS-Izquierda Socialista) com a aprovação da
Lei antidemissões – uma tentativa
parlamentar para pôr certo freio ao
avanço capitalista – não é mais que
um maior custo para os empresários pelo pagamento do dobro de

indenização; Lei que logo foi vetada pelo Presidente Macri.
A retirada de direitos, como
o faz com programas sociais,
como Conectar Igualdad, REPRO, Procrear2, entre outros, a
queda do orçamento da Educação
de cerca de 6% do PIB para cerca
de 3%, todas medidas que incrementam um enorme mal-estar.
Falou-se muito em relação à falta de vontade de luta, que as pessoas não se empenham etc., etc.,
etc. Caracterizou-se – desde o kirchnerismo à esquerda – os resultados eleitorais presidenciais como
uma guinada à direita por parte da
sociedade, além da falta de ânimo
para a luta por parte dos de baixo. Cremos que esta é uma leitura
equivocada da situação política.
A resposta não tardou, sobretudo, por parte dos exonerados do
Estado. As duas Centrais de Trabalhadores da Argentina (Central dos
Trabalhadores da Argentina – CTA;
e CTA Autônoma) se unificaram
nas duas greves nacionais e nas
mobilizações, assim como na greve
nacional da ATE contra as exonera-

OS DE BAIXO
O macrismo, ao assumir a presidência, não esperou. Desde o levantamento do estoque de câmbio
(estoque em uma alusão à intervenção do BCRA que mantinha o
Conectar Igualdad, REPRO, foram alguns dos programas sociais que funcionaram durante os anos do kirchnerismo. Procrear
foi um financiamento com um custo acessível para a moradia e foram entregues mais de 400 mil créditos. O REPRO foi um
programa aos trabalhadores das empresas em crise, que aderiram a uma soma fixa mensal a prazo determinado, destinada a
completar o salário de sua categoria profissional, através do pagamento direto por ANSES. Conectar Igualdad foi a entrega de
netbooks a alunos e professores em todo o país.
2
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ções e os tarifaços.
A paralisação de 48 horas dos
petroleiros, que ameaçaram com
o corte de fornecimento de gás e
combustível, Telecom, Metalúrgicos como Acindar de Villa Constitución, Cresta Roja, a inumerável
marcha pela defesa da Educação
Pública e Gratuita, a greve dos
bancários. No dia 24 de março,
quando se cumpriram 40 anos do
aniversário do golpe da ditadura militar de 1976, representou
também um canal de mobilização
para expressar a raiva de milhares
e milhares. Tão somente em Buenos Aires reuniram-se cerca de 1,5
milhão de pessoas na rua. Na mobilização de 29 de abril em Buenos
Aires, das quatro centrais sindicais,
as duas CTA e as da Confederação
Geral do Trabalho (Confederación General del Trabajo – CGT; dividida em três centrais somente, que
dessa vez convocaram à mobilização as dirigidas por Caló e Moyano, Barrinuevo, não convocou a
dirigida por ele) reuniram mais de
350 mil trabalhadores. Em Rosário, a formação do Movimento Sindical Rosário, que conflui mais de
70 associações de serviços e produção e a formação da Mesa Sindical Rosário, colocou nas ruas mais
de 7 mil trabalhadores para dizer
basta ao ajuste e aos desempregos,
e, como fechamento, o palanque
considerou decolar o Programa
de Huerta Grande3. Tudo citado
mostra uma clara vontade de luta
por parte da juventude e dos trabalhadores.
Na realidade, o papel histórico
dos “gordos” [“pelegos” – nota do
tradutor] sindicais ou chefes sindicais foi e segue sendo nefasto,
querendo um tipo de sindicalismo

pragmático, corporativo, antidemocrático e reformista, deixando
de lado os postulados básicos da
luta contra o Estado e as grandes
patronais, para adotar uma clara
política de conciliação de classes,
depois de negociar certas reivindicações e, na clara atitude de seguir
manejando o caixa das Obras Sociais Sindicais (Macri a esse respeito negociou com as CGT um caixa
de 8 bilhões de pesos). Igualmente,
a mobilização de 29 de abril foi imposta pela pressão das bases perante as demissões e a inflação.

CONSTRUIR UM PARTIDO
DOS TRABALHADORES
A imensa população no país –
mais de 80% - são como nós, trabalhadores. Somos os que criam
a riqueza com as próprias mãos e
cérebros, somos os que elaboramos
os produtos que comemos, as mesas e cadeiras onde assentamos, as
fábricas onde trabalhamos, a roupa
que vestimos, o transporte em que
viajamos.
E não contamos com uma ferramenta que represente nossos genuínos interesses. Pelo contrário, em
geral, a história da classe operária
no país transitou entre diferentes
expressões políticas: o anarquismo, o sindicalismo revolucionário,
o Socialismo da Segunda Internacional, o Partido Comunista e o Peronismo.
O peronismo se instalou em um
momento de crise mundial capitalista, em que a crise estrutural do
sistema havia levado à segunda
guerra mundial uma das potências
mais relevantes do mundo. O fenômeno do peronismo não foi privativo da Argentina, mas é expressão

O Programa de Huerta Grande 1962
1. Nacionalizar todos os bancos e estabelecer um sistema
bancário estatal e centralizado.
2. Implantar o controle estatal sobre o comércio exterior.
3. Nacionalizar os setores chaves da economia: siderurgia,
eletricidade, petróleo e frigoríficos.
4. Proibir toda exportação direta ou indireta de capitais.
5. Desconhecer os compromissos financeiros do país,
firmados pelas costas do povo.
3

da dita crise mundial e sua expressão nacional, compartilhados pela
Aliança Popular Revolucionária
Americana (Alianza Popular Revolucionaria Americana – APRA) do
Peru, e pelo Movimento Nacionalista Revolucionário (Movimiento Nacionalista REvolucionario –
MNR) da Bolívia ou Nasser, no
Egito de 1956.
Na Argentina, o fenômeno chamado substituição de importações
veio dar certo desenvolvimento e
um semi-bonapartismo através do
General Perón. Assim conseguiu
pôr os pés na classe operária dando
enormes concessões, mas sempre
defendendo a propriedade privada
capitalista dos meios de produção.
O peronismo, em suas diferentes expressões, cobre diferentes
alas de centro, direita e esquerda:
movimento que se autoproclama policlassista, contendo, em sua
base, setores populares, base operária e da juventude, juntamente a
setores capitalistas.
A história do peronismo,
em parte, é a história da classe
operária, sua lutas e demandas,
mas também é a história de programas alheios à classe operária, programas capitalistas, desde a distribuição da riqueza ao
liberalismo abjeto.
Há um ditado dos setores mais
radicais da militância peronista: “o
peronismo será revolucionário ou
será nada”. Então devemos tirar a
limpo a história. Em 1945 as massas populares, de maneira correta,
se localizaram no terreno nacional perante a ofensiva imperialista
estadunidense. Braden ou Perón
expressavam a disjunção entre
perder as condições de vida conquistadas durante anos de luta e

6. Proibir toda importação competitiva com nossa
produção.
7. Expropriar a oligarquia latifundiária sem nenhum tipo de
indenização.
8. Implantar o controle operário sobre a produção.
9. Abolir o segredo comercial e fiscalizar rigorosamente as
sociedades comerciais.
10. Planificar o esforço produtivo em função dos interesses
as Nação e do Povo Argentino, fixando linhas de prioridade.
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ser varridas pela tomada do poder
pelo Embaixador dos Estados Unidos, ou seguir mantendo-as com a
“garantia” que encarnava Perón. É
por isso que a mobilização de 17
de outubro foi uma mobilização espontânea, que arrancou da prisão,
Perón, e para colocá-lo em 1946
como Presidente do país.
Nesse período produziu-se a
substituição das importações, e a
economia viveu certo desenvolvimento e expansão. Mas sempre
persistiu a lógica de satisfazer as
demandas capitalistas, que em
tempos não tão convenientes, retiraram com balas e baionetas as
massas operárias, impondo a ditadura de Rojas e de Aramburu em
1955.
Marx assinala que “a história se
repete uma vez como tragédia e outra vez como farsa”. A tragédia de
1955, onde centenas de militantes
e do povo foram massacrados ou
fuzilados pela reação, levou anos
de resistência e experiências, onde
o peronismo se definia em linhas
de classe, a resistência peronista,
o lute e volte, a confluência com a

esquerda revolucionária, tornaram
possíveis os programas de Huerta Grande (1962) e o Cordobazo (1969) – que dariam lugar ao
sindicalismo classista do Sitrac Sitram (1971) – derrubando a Onganiato nos anos 70.
Nos anos 70 os debates recorriam aos  pressupostos do Socialismo e os trabalhadores buscavam a
experiências que empurravam para
posições políticas cada vez mais radicais.
A volta de Perón desde Puerta de Hierro, sua descida e o massacre de Ezeiza foi uma mostra do
que viria quatro anos depois, foi o
estopim das contradições do peronismo. Os setores de direita esperavam as colunas mais radicais
de Montoneros e da Juventude Peronista. Não se sabe a cifra exata
de mortos, mas se fala de centenas
de feridos e mais de dez mortos.
Para os marxistas, o Operativo
Retorno (como se chamou a operação para o retorno de Perón ao
país) foi para que Perón contivesse
a radicalização das massas. A burguesia se encontrava dividida e os
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setores mais reacionários se oporiam à volta de Perón, mas havia
de deter a guinada cada vez mais
para a esquerda dos trabalhadores
e da juventude.
O último episódio que ainda
vivemos da era kirchnerista, que
apelou à história do peronismo, recriando os símbolos populares, somando a outras figuras de distinta
origem política, vem a dar um “final” esperado perante a crise mundial de um sistema que nada tem
para oferecer.
Não é a intenção desenvolver
neste artigo a história da classe
operária na Argentina. Mas se trata, na verdade, de estabelecer o fio
condutor dos episódios mais relevantes da história operária e da
juventude. E este fio é a ausência
de uma ferramenta política que expresse os interesses dos trabalhadores e da juventude. Por isso estamos convencidos da necessidade
de construir um partido da classe.
Fazemos um chamamento
às bases da esquerda e às bases kirchneristas a levar adiante
essa tarefa.

Por que a classe trabalhadora
necessita de um partido?
Andreas Maia

Lenin, o organizador do Partido Bolchevique

INTRODUÇÃO
Este texto serviu de base para
um novo projeto de formação política da Esquerda Marxista. Agora fazemos uma nova edição para
publicação na revista América Socialista, em uma versão mais explicativa e mais acessível que possa
ser debatida e compreendida pelos
militantes do movimento operário
organizado, pelos sindicalistas,
pelos ativistas dos movimentos sociais e especialmente pela juventude radicalizada que está sempre na

vanguarda da luta pelo socialismo
e pelo fim dessa sociedade baseada
nas relações sociais de exploração
que é o capitalismo.
Avisamos o leitor que este
texto é uma defesa do marxismo
revolucionário, do comunismo internacionalista e do bolchevismo
leninista, ou seja, das diversas
denominações que caracterizam
o nosso movimento e que o distinguem das usurpações feitas
pelos stalinistas (ou o que sobrou
deles) e das charlatanices dos reformistas, especialmente um re-
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formismo camuflado de “esquerda” tão abundante por aí nestes
dias tumultuados de polarização
na luta de classes.
Apresentamos aqui os conceitos
elementares da teoria e do sistema
de organização do bolchevismo leninista do qual nos reivindicamos.
E que consiste no combate sistemático pela construção de um partido
revolucionário da classe operária,
que não nasce pronto e acabado e
tampouco pode ser construído “de
cima para baixo” baseado apenas
na nossa vontade. A questão de
construir uma liderança para as
classes trabalhadoras apresenta
desafios e mediações transitórias
decorrentes da tão necessária fusão da teoria marxista com o movimento operário vivo.
Infelizmente, recebemos uma
herança maldita das “tribos dispersas” que se reivindicam do nosso
programa, o legado da IV Internacional fundada por Leon Trotsky.
Faz mais de cinquenta anos que a
IV Internacional deixou de existir
e não cabe neste texto fazer um
balanço disso, mas constatar que
as “tribos dispersas” que vivem
dos anátemas mútuos e das eternas disputas fracionais e sectárias
estão na contramão dos acontecimentos históricos com a situação
pré-revolucionária aberta por uma
crise sistêmica econômica e social a
partir de 2008, atingindo em cheio
o centro do capitalismo mundial.
Uma certa margem destas disputas sectárias marcou sempre,
é certo, o progresso de qualquer
movimento revolucionário. Mas o
que distingue o movimento vital
das seitas áridas é que o primeiro
encontra em tempo a transição salutar das disputas e divisões para
a autêntica ação política de massa.
Ao leitor mais desavisado, se

Andreas Maia
for olhar pelas aparências, estamos diante de uma missão “impossível”. Nunca foi tão necessária
a unidade dos que se reivindicam
do marxismo revolucionário e ao
mesmo tempo as “tribos dispersas”
nunca estiveram tão pulverizadas
em dezenas de organizações, grupos, tendências, todas elas com a
sua “mini-internacional”, agrupadas geralmente em torno de uma
“nave mãe”. Ou seja, todos os imperativos de um paradoxo do “impossível-necessário” nos colocam
diante de contradições para as
quais não existem receitas mágicas
e o único caminho para sair deste
dilema está no trabalho paciente e
sistemático dentro das organizações que os trabalhadores consideram como suas, mesmo que sejam
formações transitórias, quer sejam
políticas, quer sejam movimentos
reivindicativos. As políticas “autoproclamatórias” para a organização
partidária da classe trabalhadora
só conduzem à degeneração em
seitas ou organizações oportunistas que se adaptam aos aparelhos
conservadores que existem dentro
do movimento operário. O paradoxo da relação vanguarda-massa só
se resolve através da construção de
uma organização de combate da
classe operária, de uma agitação
política de massa combinada com
um trabalho de “explicar pacientemente” as nossas posições, o nosso
programa e a nossa tática para as
camadas mais combativas dos trabalhadores e da juventude radicalizada.
Não podemos deixar de registrar nesta introdução uma resposta
à crítica feita por setores da esquerda à Esquerda Marxista de que já
somos um “partido revolucionário”
e que, por adotarmos as formas de
organização leninistas, inviabilizamos alianças mais amplas no campo da esquerda. Tudo o que está
dito acima já desmonta esta crítica. Nós estamos construindo uma
organização de combate da classe operária. Agora estamos muito
longe de ser um partido de classe,

operário, socialista e de massas.
Esta tarefa ainda está por fazer.
E o melhor exemplo está na degeneração do Partido dos Trabalhadores em um partido “operário”
burguês, um partido que reproduz
todos os vícios e deformações da
política da burguesia e que viu sua
política desabar no momento em
que, pressionada pela crise do capitalismo, a burguesia rompeu com
a “colaboração de classes” e tomou
de assalto o poder depois de 12
anos de governo em coligação com
o PT.
Durante anos ouvimos o credo
das “virtudes” do partido “amplo”,
“vibrante”, “com participação das
massas”, os deboches e as risadas
histéricas dos dirigentes contra o
“bolchevismo”, contra o “leninismo
sectário”, defendendo as “alianças
amplas”, a “governabilidade” com
a “burguesia nacional progressista”. Na realidade, só mascarava
um partido burocratizado onde os
“chefes” decidem e a base “obedece”. E os “chefes” correram para
estender o tapete para a coligação
com os partidos da burguesia. Aonde isso levou? À casa cair em cima
da cabeça do PT! À derrota!
É por isso que os atuais críticos
do leninismo da Esquerda Marxista, quando tentam transformar
em virtude os defeitos adquiridos
pelo PT em sua trajetória que levou
à adaptação à política das classes
dominantes; quando repetem a
mesma ladainha que ouvimos durante anos da direção do PT; quando dizem que somos um obstáculo
para uma política ampla de alianças no campo da esquerda, só podemos concluir que, mais cedo ou
mais tarde, vão acabar prisioneiros
do reformismo, que mesmo com a
capa de “esquerda” vão substituir
a luta de classes pela colaboração
com a burguesia. Ou seja, o reformismo de “esquerda” que quer
substituir a organização dos trabalhadores por “movimentos” vai
acabar trilhando a mesma vereda
do PT e de todos os fracassados,
cujos acontecimentos da luta de
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classes vão remetê-los à lata de
lixo da história.
Uma última consideração. Este
texto é um resumo teórico da concepção leninista de organização.
Ele procura demonstrar porque é
tão necessário para a classe trabalhadora constituir um partido político próprio, independente e socialista. Não temos fórmulas mágicas,
mas apenas o método da transição,
que consiste em transformar, pela
própria experiência da classe trabalhadora, utilizando os métodos
proletários de luta de massas, a
classe que existe, trabalha, produz
mais-valia para o capitalista, ou
seja, a “classe em si”, em uma classe que adquire a consciência de sua
emancipação da exploração capitalista, uma “classe para si”, conforme as expressões usadas por Marx
e Engels.
Este é o grande desafio para a
Esquerda Marxista, mas também
para todas as organizações que
se reivindicam do marxismo revolucionário. Contra uma burguesia que decretou guerra à classe
trabalhadora, temos que superar
os antigos anátemas e buscar os
elementos que nos unem, que nos
identificam como a fração mais
consciente do movimento operário
organizado. As divergências mais
secundárias o debate democrático
e salutar resolverá com o tempo.

CONSIDERAÇÕES
GERAIS SOBRE NOSSO PROGRAMA
O marxismo considera que o comunismo é parte de um movimento proletário que é, por sua vez, um
movimento espontâneo da imensa
maioria em proveito dessa imensa
maioria:
“Os comunistas não são nenhum
partido particular face aos outros
partidos operários.
Não têm interesses separados dos
interesses do proletariado em geral.
Não estabelecem princípios particulares segundo os quais queiram
moldar o movimento proletário.
Os comunistas diferenciam-se
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dos demais partidos proletários apenas pelo fato de que, por um lado,
nas diversas lutas nacionais dos proletários eles acentuam e fazem valer
os interesses comuns, independentes
da nacionalidade, do proletariado
todo, e pelo fato de que, por outro
lado, nas diversas fases do desenvolvimento por que a luta entre o
proletariado e a burguesia passa,
representam sempre o interesse do
movimento em seu conjunto.
Os comunistas são, pois, na
prática [praktisch], o sector mais
decidido, sempre impulsionador,
dos partidos operários de todos os
países; na teoria, eles têm, sobre a
restante massa do proletariado, a
vantagem da compreensão das condições, do curso e dos resultados gerais do movimento proletário.
O objetivo mais próximo dos
comunistas é o mesmo do que o de
todos os restantes partidos proletários: formação do proletariado em
classe, derrubamento da dominação
da burguesia, conquista do poder
político pelo proletariado.
As proposições teóricas dos comunistas não repousam de modo
nenhum em ideias, em princípios,
que foram inventados ou descobertos por este ou por aquele melhorador do mundo.
São apenas expressões gerais
de relações efetivas de uma luta de
classes que existe, de um movimento
histórico que se processa diante dos
nossos olhos. A abolição de relações
de propriedade até aqui não é nada
de peculiarmente característico do
comunismo.
Todas as relações de propriedade
estiveram submetidas a uma constante mudança histórica, a uma
constante transformação histórica.
A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a propriedade feudal a
favor da burguesia.
O que distingue o comunismo
não é a abolição da propriedade em
geral, mas a abolição da propriedade burguesa.
Mas a moderna propriedade privada burguesa é a expressão última e
mais consumada da geração e apro-

Capa da 1ª edição do Manifesto do Partido Comunista

priação dos produtos que repousam
em (2*)oposições de classes, na exploração de umas pelas outras .
Neste sentido, os comunistas
podem condensar a sua teoria
numa única expressão: supressão
[Aufhebung] da propriedade privada” (Marx e Engels, Manifesto
Comunista).
Assim, os comunistas se constituem como partidos políticos.
As teses sobre tática do 3º Congresso do Comintern, realizado em
1921, dizem o seguinte:
“Os partidos comunistas só podem se desenvolver na luta, inclusive os partidos comunistas menores,
não devem se limitar a simples propaganda e agitação. Devem constituir, em todas as organizações de
massa do proletariado, a vanguarda
que demonstre às massas atrasadas, vacilantes, como se deve levar
adiante a luta, formulando para
isso objetivos concretos de combate,
incitando-as a lutar para reclamarem a satisfação de suas necessidades vitais, e que dessa forma revela
a traição de todos os partidos não
comunistas. Somente com a condição de saber se colocar à frente do
proletariado em todos os combates e
provocar estes combates, os partidos
comunistas poderão ganhar efetivamente as grandes massas proletárias
para a luta pela ditadura (ditadura
do proletariado, N.T.)”.
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Partindo dessa premissa, temos
que construir a Esquerda Marxista
como uma organização marxista
revolucionária, enraizada na vanguarda dos trabalhadores e da juventude, que no momento certo
pode ajudar a construir um grande partido operário de massas, fazendo a unidade entre o programa
marxista e o movimento operário
vivo. Este partido de classe pode
vir a ser uma transição necessária
para que os elementos mais avançados da classe trabalhadora – e
em especial a juventude estudantil e operária – façam a experiência com o programa marxista no
próprio desenvolvimento da luta
de classes, transformando a classe trabalhadora “em si” em classe
“para si” capaz de compreender
seu papel histórico de abolir o capitalismo e se emancipar realizando a revolução proletária. Para os
marxistas, esta tarefa só pode ser
concluída com a construção de um
partido operário revolucionário baseado nas organizações de massas
dos trabalhadores e da juventude,
em especial a partir da experiência
de um grande partido operário de
massas.
A principal tarefa do momento
político atual consiste na transformação de nossa pequena organização em uma organização marxista
revolucionária enraizada na vanguarda operária e na juventude radicalizada. Toda a nossa estratégia
política tem como objetivo central
a realização dessa tarefa: a Esquerda Marxista é uma organização de combate da classe operária
democraticamente centralizada,
cujo objetivo programático é auxiliar o proletariado e seus aliados
a se emanciparem da sociedade
capitalista, abrindo uma ruptura
com a ordem existente, estabelecendo uma República de Conselhos (O Estado-Comuna) capaz de
iniciar uma transição ao socialismo, o que só pode ocorrer em escala internacional. O que implica
em avançar na principal tarefa na
qual a organização está empenha-
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da: toda a nossa intervenção na
luta de classes tem como objetivo
desenvolver, impulsionar, transformar o movimento espontâneo da
classe trabalhadora e da juventude
radicalizada na luta cotidiana por
suas reivindicações políticas e econômicas, os combates parciais, em
uma luta política para a conquista
do poder. Transformando o espontâneo em consciência de classe,
transformando a “classe em si” (o
proletariado existente na sociedade capitalista) em “classe para
si” (o proletariado organizado lutando pela sua emancipação), o
marxismo desempenha o papel de
“elemento consciente em um processo social inconsciente” (Trotsky).
Por isso é que defendemos um
programa de reivindicações transitórias que aponte na direção do
socialismo:
“No lugar do programa mínimo dos reformistas e centristas, a
Internacional Comunista coloca a
luta pelas necessidades concretas
do proletariado, por um sistema de
reivindicações que em seu conjunto
destruam o poder da burguesia, organizem o proletariado e constituam as etapas da luta pela ditadura
proletária, cada uma das quais, em
particular, seja expressão da necessidade das grandes massas, inclusive se estas massas, todavia, não se
colocam conscientemente no terreno
da ditadura do proletariado (...).
Na medida em que a luta por
essas reivindicações abarque e mobilize massas cada vez maiores, na
medida em que estas lutas oponham
as necessidades vitais das massas
às necessidades vitais da sociedade
capitalista, a classe operária tomará consciência de que, se quer viver,
o capitalismo deve morrer” (Teses
sobre Tática, 3º Congresso do Comintern, 1921).

POR QUE CONSTRUIR UMA
ORGANIZAÇÃO BOLCHEVIQUE
LENINISTA?
A concepção de organização de
tipo bolchevique, que tem como

fundamento a teoria leninista de
organização, não é uma concepção ultrapassada como querem
fazer crer os reformistas e centristas, “credo” que escutamos durante décadas dentro do Partido dos
Trabalhadores. O resultado desse
“credo” foi a transformação – para
ser mais exato, degeneração – do
partido operário independente em
um partido adaptado totalmente
aos interesses da burguesia e das
classes dominantes, comprometido
até a medula dos ossos com o Estado capitalista.
Diferentemente do que pensam
os reformistas de todo tipo, a concepção de organização bolchevique não pode ser restrita apenas
à realidade da Rússia no início do
século XX. Ela se torna necessária para a luta do proletariado em
toda formação social capitalista. A
concepção leninista de organização, o bolchevismo, se apoia em
dois elementos fundamentais: a)
por um lado existe o fato de que
o proletariado dominado economicamente, politicamente e ideologicamente pela burguesia não
consegue espontaneamente, por si
só, adquirir a plena consciência de
seus interesses históricos; b) por
outro lado está o fato de que o alvo
estratégico essencial da organização revolucionária consiste em auxiliar o proletariado como classe a
se emancipar destruindo o Estado
burguês, ferrolho das relações de
produção e instrumento da opressão capitalista.
O momento político atual caracteriza-se por uma exacerbada
luta de classes, expressa numa polarização social, opondo de forma
antagônica uma burguesia associada ao imperialismo que ataca
em todas as frentes o movimento
operário organizado e a juventude
(“A burguesia decretou guerra contra o proletariado”) e um proletariado que apesar de suas direções
reformistas vai para a luta, muitas
vezes apesar das suas direções reformistas e pelegas, enfrentando
o poderio patronal com seus mé-
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todos próprios de luta: a greve de
massas. A imprevisibilidade e a
instabilidade da situação política
em que se confronta revolução e
contrarrevolução pode abrir uma
situação pré-revolucionária.
Não vamos nos deter numa análise da conjuntura, que está contida em nossas resoluções políticas,
mas chamar a atenção para o fato
de que uma crise econômica do capitalismo pode se transformar em
uma crise revolucionária – através
da intervenção direta das massas
nos acontecimentos – e a crise revolucionária pode gerar até mesmo uma revolução. No entanto, ela
não se completa, ela não vai até o
fim, não se transforma em uma revolução permanente capaz de abolir a ordem capitalista e instaurar
uma República dos Conselhos sem
que exista uma força organizada
capaz de pensar os objetivos estratégicos, de modificar as relações de
forças, de assumir a tarefa de derrubar o Estado burguês.
Para desempenhar esse papel,
para adicionar ao conjunto da
“situação objetiva” um elemento
que não é apenas um complemento, mas que, pela sua presença
militante, modifica as condições
de luta e o equilíbrio de forças, é
necessário um partido operário
revolucionário, que não pode ser
simplesmente uma adição fluida
de individualidades estabelecidas
apenas por ligações de coordenação. O partido operário revolucionário é uma direção revolucionária
numa situação em que as massas
intervêm diretamente no curso dos
acontecimentos. Ele deve ter suficiente coesão e densidade política
para não sofrer uma adaptação à
situação existente, mas sim para
transformar a situação; para tornar-se ele próprio um dos fatores
irredutíveis da situação, colocando-se como um osso atravessando
a garganta da burguesia.
Uma situação de crise política
aguda que precede aquelas ondas
revolucionárias das massas que se
chocam com a ordem burguesa
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existente e com o Estado capitalista coloca também qualquer partido
que tenha um programa revolucionário ao confronto com o aparelho
do Estado burguês, eminentemente centralizado e dispondo de forças politico-militares importantes.
Mas a revolução é uma “velha toupeira”, como dizia Marx,
que cava a sua obra subterrânea
para inesperadamente aflorar em
uma erupção na superfície. Mas
as crises políticas e econômicas se
transformam em crises revolucionárias quando tudo é possível: os
“de cima” não conseguem governar mais como antes e os “de baixo” não aceitam mais viver como
antes. É nestes momentos excepcionais da luta de classes que o
proletariado trava uma luta contra
si próprio, ou seja, ele precisa se
desfazer das amarras das correntes
oportunistas dentro do movimento
operário, que são as anteparas que
a burguesia necessita para frear a
erupção das massas nos acontecimentos históricos.
Assim, torna-se uma necessidade para a organização marxista
revolucionária um sistema de organização que construa uma vontade
suficientemente unificada para vir
a ser, ele mesmo, um dos fatores
objetivos da luta de classes. Este
sistema de organização denominamos centralismo democrático. Para
jogar um papel decisivo capaz de
transformar a situação política, a
organização marxista revolucioná-

ria necessita de certos princípios de
organização, onde o centralismo
democrático e a seleção de militantes permitem obter a disciplina indispensável para a organização revolucionária, uma unidade na ação
ao mesmo tempo combinada com
uma ampla liberdade de discussão
e opinião. Como Rosa Luxemburgo
assinalou sobre o papel do partido
bolchevique na Revolução Russa
de 1917: “Contando com a revolução mundial do proletariado, os
bolcheviques deram precisamente o
testemunho mais brilhante de sua
inteligência política, de sua fidelidade aos princípios e da audácia de
sua política” (A Revolução Russa).

COMO CONSTRUIR UMA
ORGANIZAÇÃO BOLCHEVIQUELENINISTA?
A teoria leninista de constituição do proletariado em classe
revolucionária está confrontada
com um famoso dilema. Somente
as massas postas em movimento
podem realizar a revolução social. Porém, a revolução social não
constitui de modo algum o fim espontâneo do movimento operário
de massas, mesmo quando ocorrem rebeliões em grande escala
das massas oprimidas (Jornadas de
Junho de 2013, Primavera Árabe,
Occupy nos EUA etc.). Aqui temos
um paradoxo: a emancipação dos
trabalhadores não pode ser mais
do que obra dos próprios trabalha-

Liga Espartaquista na Revolução Alemã de 1918
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dores. Por outro lado, a massa de
trabalhadores está ideologicamente dominada e não tem consciência dos caminhos e dos meios para
sua emancipação. Em outras palavras, existe uma contradição entre
os limites objetivos do movimento
espontâneo de massa e a sua “missão histórica”: a emancipação do
proletariado através da revolução
socialista abolindo a ordem capitalista existente.
Certamente esta contradição
não é insolúvel, senão seria impossível a emancipação dos trabalhadores. A crise do sistema capitalista
cria periodicamente as condições
favoráveis para o seu desenlace na
direção da revolução social. Mas
esta contradição não se resolve
através dos limites impostos pela
maioria dos dirigentes “oficiais” do
movimento operário (partidos reformistas e centristas que se constituíram na classe em determinadas condições históricas) e a classe
trabalhadora por si só é incapaz
de resolvê-la. O processo de transformação, como Marx previu, de
“classe em si” em “classe para si”
não está pré-estabelecido de antemão nas contradições da sociedade
capitalista. Nenhuma catástrofe,
nenhuma crise global de dominação burguesa, nenhuma erupção
violenta das massas é suficiente
para dar uma consciência revolucionária ao proletariado. Ela não
surge espontaneamente, mas sim
da necessária mediação do partido
operário revolucionário.
Portanto, a construção de uma
organização marxista revolucionária é uma prática organizada,
construída, realizando a “agitação
política revolucionária” dentro
do movimento operário existente, dentro das organizações que a
classe trabalhadora construiu no
decorrer de suas lutas de classes
e que se identificam com ela: sindicatos, uniões operárias, associações operárias, entidades de movimentos populares, organizações
de juventude operária e estudantil
e inclusive dentro de partidos de
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base operária e popular, mesmo
que muitas destas organizações
sejam formações políticas transitórias que se desgarram do velho
reformismo das direções “oficiais”
e aos quais as massas se apegam
como ponto de apoio de sua resistência ao capitalismo (PODEMOS,
SYRIZA, Front de Gauche, a nova
esquerda do Labour Party na Grã
Bretanha, Bernie Sanders nos EUA
e o PSOL aqui no Brasil).
Este trabalho prolongado, encarniçado, explicando pacientemente nosso programa marxista
para os trabalhadores avançados
e para a juventude trabalhadora
e estudantil - e ao mesmo tempo
realizando a “agitação política revolucionária” nas lutas e combates
parciais do proletariado - é a précondição para a transformação
da organização marxista revolucionária em uma organização de
combate. Mas é insuficiente para
construir um partido operário revolucionário. A classe trabalhadora e a juventude radicalizada só se
aproximam do programa marxista
através da sua experiência.
É por isso que os marxistas
revolucionários adotam o método da transição, que consiste em
criar partidos de classe, partidos
operários baseados na independência de classe, constituídos
por organizações que as massas
começam a se identificar como
suas, que começam a defender
os seus interesses e reivindicações, mesmo que sejam formações políticas limitadas e sem
programa acabado.
Mas para que esta tarefa seja
exitosa são necessárias duas coisas: primeiro, defender dentro do
movimento operário organizado
uma política permanente de frente única do proletariado e de suas
organizações em defesa das reivindicações. O que implica em se
dirigir às direções oficiais das organizações dos trabalhadores chamando-as a uma ação unitária em
defesa da classe contra a burguesia
(classe contra classe); segundo, a

capacidade de tomar iniciativas
políticas independentes, realizar
campanhas e em especial, dirigirse à juventude radicalizada. As
campanhas da “Educação pública e
gratuita para todos”, a luta contra
a “Lei da Mordaça”, a constituição
da organização ampla da juventude, a Liberdade e Luta, a organização do Movimento Negro Socialista, a coligação com o PSOL nas
eleições municipais, são a garantia
do passaporte político da Esquerda
Marxista.
Assim, para os marxistas revolucionários, somente um trabalho
encarniçado de organização e formação política pode fazer fracassar progressivamente, apoiando-se
nos ciclos das lutas de classes, os
potentes mecanismos de integração de que dispõe o sistema capitalista. Esta é a razão que explica a
degeneração do Partido dos Trabalhadores, que nasceu de um projeto baseado em um partido operário
independente, mas que se transformou rapidamente em um partido
adaptado aos interesses da ordem
burguesa por conta exatamente
dos poderosos mecanismos de integração e corrupção de que dispõe
as classes dominantes.
Para os marxistas revolucionários, não se trata de nem mais nem
menos do que transformar a consciência espontânea do proletariado em consciência comunista, sua
prática espontânea em verdadeira
luta de classes, isto é, em prática
subordinada a uma estratégia de
longo prazo para a conquista revolucionária do poder. Este é o sentido da teoria de organização dos
bolcheviques leninistas.

A ORGANIZAÇÃO DOS
REVOLUCIONÁRIOS PROFISSIONAIS
E DOS QUADROS ORGANIZADORES
A função histórica do partido
operário revolucionário consiste em assegurar a constituição do
proletariado em classe revolucionária. Polemizando, dentro do Partido Operário Social-Democrata da
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Rússia (POSDR), com os defensores do “economismo” – resultante
de uma mentalidade “trade-unionista” dentro da organização socialista – Lênin deixa claro que tipo de
organização o proletariado necessita para sua emancipação:
“Mas qual era, pois, a causa de
nossas divergências? Justamente
o fato de os “economistas” desviarem-se constantemente do “socialdemocratismo” para o sindicalismo,
tanto nas tarefas de organização
como nas tarefas políticas. A luta
política da social-democracia é muito maior e muito mais complexa
que a luta econômica dos operários
contra os patrões e o governo. Do
mesmo modo (e como consequência) a organização de um partido
socialdemocrata revolucionário deve
necessariamente constituir um gênero diferente da organização dos
operários para a luta econômica. A
organização dos operários deve ser,
em primeiro lugar, profissional; em
segundo lugar, a maior possível; em
terceiro lugar, a menos clandestina
possível (aqui e mais adiante refiro-me, bem entendido, apenas à
Rússia autocrática). Ao contrário,
a organização dos revolucionários
deve englobar, antes de tudo e principalmente, homens cuja profissão
é a ação revolucionária (por isso,
quando falo de uma organização
de revolucionários, refiro-me aos revolucionários sociais-democratas).
Diante dessa característica comum
aos membros de tal organização,
deve desaparecer por completo toda
distinção entre operários e intelectuais e ainda com maiores razões, entre as diversas profissões de uns e de
outros. Necessariamente, essa organização não deve ser muito extensa,
e é preciso que seja o mais clandestina possível. Vamos deter-nos sobre
esses três pontos determinados. Nos
países onde há liberdade política,
a diferença entre a organização
sindical e a organização política é
perfeitamente clara, como também
a diferença entre os sindicatos e a
socialdemocracia. Certamente, as
relações da socialdemocracia com os
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sindicatos variam, inevitavelmente,
de país a país segundo as condições
históricas, jurídicas e outras; podem ser mais ou menos estreitas,
complexas etc. (devem ser, em nossa
opinião, as mais estreitas e as menos complexas possíveis); mas, nos
países livres, não seria o caso de se
identificar a organização sindical
com a do partido socialdemocrata”
(Lênin, Que Fazer?).
O que vemos acima, de acordo
com Lênin, não é uma organização
restrita à realidade da Rússia do
início do século XX e que, segundo
os “críticos” reformistas ou centristas (a rejeição do petismo contra o
bolchevismo, por exemplo), seria
uma “organização fechada”, “sectária”, “conspirativa” e que não seria
“de massas”, “pouco vibrante”, palavras escutadas durante décadas
dentro do PT. A concepção organizativa proposta por Lênin, e que
define claramente o bolchevismo,
se traduz atualmente em um sistema de organização inerente a toda
formação social capitalista onde
o proletariado trava uma luta de
vida e morte contra a burguesia. A
atualidade do bolchevismo implica
na construção de uma organização de combate da classe operária
composta por militantes ativos,
revolucionários profissionais, que
são comunistas, dedicados não
somente à “luta econômica contra
o governo e os patrões”, mas dedicados principalmente à tarefa da
agitação e propaganda política revolucionária dentro do movimento
operário vivo.
Esta organização de combate
não é constituída apenas em filiados que aderem ao programa
marxista. Ela é orgânica. Ela se
estrutura em torno de um sistema
baseado no centralismo democrático, onde os militantes não apenas concordam com o programa,
mas se organizam em células e comitês da organização, contribuem
financeiramente para assegurar a
independência da organização e
principalmente são participantes
ativos das atividades da organiza-

Lenin e Trotsky, os principais dirigentes da Revolução Russa

ção. A crescente adesão à organização por novos militantes deve
ter como objetivo transformá-los
em revolucionários profissionais,
comunistas militantes, resumindo
em outras palavras, em quadros
organizadores.
Estão resumidos acima os
conceitos elementares que caracterizam a nossa organização,
a Esquerda Marxista, como uma
organização que se constrói baseada nos métodos do bolchevismo leninismo.
A questão da formação política
dos militantes, assim como transformá-los em quadros organizadores, tem como ponto de partida a
compreensão por parte de todos os
militantes destes princípios.

CONCLUSÃO:
O CENTRALISMO DEMOCRÁTICO
Ao dar um fechamento final
a este texto, não poderíamos deixar de abordar o nosso sistema
de organização que está baseado
no centralismo democrático. O
partido operário que necessitamos construir tem que ser unido.
É impossível combater o aparelho
fortemente centralizado do Estado capitalista com uma organização completamente desunida.
Este tipo de organização está mais
para “movimento” do que a de um
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partido verdadeiramente revolucionário capaz de ajudar a classe
trabalhadora a se emancipar. Os
“partidos-movimentos”, compostos
por federações de frações, grupos,
individualidades, em constante
disputa pela liderança, por melhores que sejam as intenções de seus
líderes, no máximo conseguem um
desempenho de uma prática parlamentar em períodos de calmaria
na luta de classes. Mas no momento excepcional em que eclodem as
situações pré-revolucionárias, ou
mesmo revolucionárias, estes partidos se mostram impotentes em
apresentar uma direção capaz de
apontar uma saída revolucionária
abolindo a ordem existente. Por
isso que o partido operário revolucionário tem que ser unido, centralizado.
Mas a união só é possível se
existir a mais ampla liberdade de
crítica interna, o direito de constituir tendências e frações internas.
A diferença do tipo de partido citado acima está no fato de que
uma vez deliberado em congresso,
todo o partido aplica a resolução
aprovada pela maioria, fazendo a
experiência com a linha política
aprovada, até o próximo congresso. Este sistema de organização se
chama Centralismo Democrático e
constitui o núcleo dos estatutos da
Esquerda Marxista.

Cuba: capitalismo regulado
ou democracia operária e
internacionalismo proletário
Ubaldo Oropeza
Entre os dias 16 e 19 de abril
de 2016 estiveram presentes aproximadamente mil delegados no Sétimo Congresso do Partido Comunista Cubano (PCC). O clima que o
antecedeu foi de muita expectativa
e também de muitas críticas. Diferente do Congresso anterior, quando os documentos foram publicados e amplamente distribuídos,
desta vez apenas os delegados e
um pequeno grupo de especialistas
e representantes de organizações
tiveram acesso a eles. Nem mesmo
os militantes do Partido puderam
lê-los antes do Congresso. Isso provocou uma enorme polêmica que
se expressou publicamente.
O importante intelectual comunista Esteban Morales disse
que isso era um claro retrocesso
na democracia do partido: “Os
militantes de base, pelo que nos foi
informado de como está ocorrendo
o processo de discussão, não terão
mais informações do que o publicado pelo Granma, ou no final pelo
que nos dirão que foi aprovado. Na
verdade, acho que é lamentável,
para não dizer algo mais forte, que
a militância de base, pelo que foi
programado, não possa ter acesso
aos documentos”.
Outros exigiram retardar o Congresso para permitir uma ampla
discussão dos documentos. Tanto
é assim que Granma foi obrigado a
fazer eco aos protestos e publicou
um artigo para tentar justificar a
situação, com o central argumento de que os documentos apenas
atualizavam os do Congresso anterior e, portanto, não era necessária
uma ampla discussão.
A discussão foi de transcendental importância porque tratava

Obama em Cuba. A tática é outra, porém os objetivos são os mesmos

de retomar o fio das discussões e
tarefas sob o qual houve acordo
no Sexto Congresso, o Projeto de
Orientações para a Política Econômica e Social, que incluíam 313
diretrizes, das quais apenas 21%
foram implementadas. A discussão
não era de pequena importância.
Depois de aprovar os novos documentos “Conceitualização do Modelo Econômico e Social Cubano
de Desenvolvimento Socialista”
e o “Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
até 2030: proposta de visão da
nação, eixos e setores estratégicos”, percebemos que estes não
propõem uma simples continuidade, mas sim um aprofundamento,
em todos os níveis, da política delineada no Sexto Congresso.
Sabe-se agora que propõe de
maneira explícita o reconhecimento do mercado capitalista e a ne-
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cessidade da propriedade privada
como fator fundamental para o
desenvolvimento do socialismo em
Cuba, com o encolhimento do aparato estatal, realizando concessões
por meio da administração governamental das empresas pertencentes ao Estado.

VISITA DE OBAMA A CUBA
Um mês antes do congresso
viajou a Havana o presidente americano Obama. É o primeiro presidente dos Estados Unidos desde
1928 que pisou em solo cubano
depois da revolução e que realiza
um diálogo com o governo da ilha.
Esta visita ocorreu após o anúncio
da normalização das relações entre
os dois países em 17 de dezembro
de 2015.
Dias antes de sua chegada a
Cuba, Obama havia dito que iria à
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ilha para se encontrar com o povo
cubano. Foi armado um reality
show no qual ele se reuniu com
representantes da igreja, comeu
em um restaurante nada luxuoso,
realizou uma reunião com supostos “representantes da sociedade
civil” onde as perguntas realizadas foram dirigidas para que argumentassem sobre a necessidade de
mais oportunidades de emprego,
os benefícios do livre comércio, as
iniciativas empreendedoras da juventude etc.
Para compreender a verdadeira
natureza da relação basta se perguntar se Obama convidaria Raul
Castro para viajar aos Estados Unidos para reunir-se com representantes do movimento de Black Lives Matter (contra os assassinatos
cometidos pela policia contra os
negros) e dirigir-se a todo país em
cadeia nacional de televisão.
O presidente dos EUA anunciou
quatro medidas para incentivar as
relações entre os dois países e “ajudar a restabelecer as relações”. Na
verdade, as relações foram cortadas pela raiz pelos EUA como resposta à revolução cubana de 1959
quando esta expropriou as propriedades de empresas imperialistas. O
atual restabelecimento de relações
é um reconhecimento explícito da
derrota da política imperialista
americana contra Cuba. No entanto, o objetivo não muda: restaurar
o capitalismo na ilha, agora usando o aríete do mercado.
As medidas apresentadas foram
a flexibilização em algum aspecto
do bloqueio econômico; permitir
a viagem direta dos EUA a Cuba;
abrir a porta para investimentos
americanos na ilha e permitir que
os cidadãos cubanos possam ter
contas bancárias nos EUA, bem
como permitir livre envio de remessas.
Estas medidas e esse comportamento não são fortuitos, obedece
a uma mudança na orientação política dos EUA em relação a Cuba.
Ficou demonstrado por mais de 40
anos que de nada serviu o brutal

embargo econômico, as tentativas
de assassinar Fidel Castro, a sabotagem sistemática, as tentativas de
desestabilização etc. Isso não significa que o imperialismo americano
agora reconhece a soberania e o
governo cubano, mas sim que agora vai tentar, com um sorriso amigável, entrar com capitais na ilha
e formar uma base de apoio - base
esta já existente, especialmente
em Havana - para a restauração
do capitalismo. Medidas básicas
para fomentar a iniciativa privada
e acentuar a diferenciação econômica etc.
O impacto do restabelecimento
das relações e da visita de Obama
a Cuba, podemos vê-lo no seguinte dado sobre os juros e propostas
de investimentos para as chamadas
zonas especiais de Mariel, onde em
apenas quatro meses as propostas
de investimento têm aumentado
757%:
“Meses atrás ninguém imaginava que o anúncio inesperado das
negociações para o restabelecimento
das relações diplomáticas entre os
governos de Cuba e Estados Unidos
daria um forte impulso para além
do incerto e promissor momento na
Área Especial de Desenvolvimento de
Mariel (ZEDM).”
“A verdade é que diferentemente de um ano atrás, depois de ter
feito internacionalmente um forte lobby promovendo as vantagens
da ZEDM, com toda a máquina de
propaganda do país na busca de investidores estrangeiros, o governo
cubano só tinha conseguido atrair
35 projetos de investimento para a
sua valorização. No entanto, após
17 de Dezembro a ZEDM mudou a
sua expectativa e já se fala em mais
de 300 solicitantes.” (O degelo de
Cuba - Estados Unidos e seu efeito
dominó sobre a economia cubana, Emilio Morales, 30 de abril de
2015).
Internamente ocorreram duras críticas e questionamentos públicos à visita de Obama e sobre
como ela havia sido gerida. Particularmente nas universidades e
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nos setores da intelectualidade a
visita de Obama e os documentos
que emanaram do sétimo Congresso, geraram um intenso debate sobre o futuro da revolução cubana e
sobre os perigos que a espreitam.
Para dar um exemplo, o professor
da Universidade de Havana, Julio
Antonio Fernández Estrada, escreveu: “Obama não enganou ninguém
em Cuba. Nós sabemos que o futuro
será cruel, como sempre, e que teremos que lutar contra aqueles que
querem trocar Cuba por um paraíso capitalista de grandes mercados
de pobres e pobres. Obama não nos
dará a felicidade, nem aqueles que
querem dividir o país com os grandes empresários, nem a burocracia
que não entende o povo e privadamente se entende com pessoas que
não conhecemos”.
Neste contexto, por exemplo,
vimos a criação da Rede de Jovens
Anticapitalistas, que como indica
seu nome, tem a intenção de ativar um espaço de debate e ação
entre a juventude cubana em oposição ao capitalismo. Na página da
Rede, Josué Veloz Serrade interveio no debate da seguinte forma:
“Quando dizemos que o partido
deve ser mais democrático e participativo, podemos chegar à conclusão
de que o Partido Comunista Cubano não tem que ser apenas democrático e participativo; mas sim que
ele deve ser mais comunista e mais
socialista, então poderá garantir
as duas coisas anteriores, e não o
contrário. O mesmo ocorre com o
socialismo: ou é democrático e participativo ou não é socialismo. A
questão de fundo destas definições
é a intenção de tentar se distanciar
de outras experiências nas quais alguma coisa que eles chamaram de
socialismo não era nem democrático nem participativo”.

O SÉTIMO CONGRESSO
Os documentos aprovados
pelo sétimo congresso do partido
agora estão sendo debatidos pelo
povo cubano depois que eles fo-
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ram aprovados, em parte devido
à pressão que foi gerada. Embora
os documentos sejam apresentados como um plano para fortalecer
o socialismo em Cuba, na realidade, as medidas concretas propostas
representam passos importantes
no sentido de abrir, ainda mais, a
economia ao capitalismo. Não só
mantém e reforça a ideia de investimento direto estrangeiro, mas vai
muito mais longe colocando a necessidade do mercado capitalista,
a propriedade privada como parte
fundamental do desenvolvimento
e está considerando a ideia de realizar a concessão praticamente de
todas as empresas estatais.
O congresso era crucial em
muitos aspectos, primeiro pelos
documentos que seriam discutidos, segundo porque foi dito que
este é o último congresso que terá
à sua frente a direção histórica da
revolução. Há uma insistência em
que a partir de 2017, Raul Castro
deixe a presidência e a direção do
partido, as quais serão assumidas
por algum outro quadro do partido oriundo das gerações pós-revolução. Alguns têm insistido que,
se foi permitido atos como a não
autorização da participação de militantes na discussão prévia dos documentos do congresso, isso coloca

de saída um mau precedente para
uma nova direção que não goza da
mesma autoridade que têm Raul
ou Fidel no seio do povo cubano.

OS CAMINHOS PARA CUBA:
DEMOCRACIA OPERÁRIA E
INTERNACIONALISMO OU
O CAPITALISMO REGULADO
Para Cuba atualmente existem
dois caminhos, ou em direção à
democracia operária e uma política de extensão internacional da
revolução, ou um retorno controlado e sistemático ao capitalismo.
Observando-se os documentos,
fica claro que o segundo caminho
foi o escolhido.
Não se pode manter a situação
como até agora foi mantida porque
ela não satisfaz as necessidades da
população em geral. Há setores
que estão ligados ao turismo onde
a administração pública tem uma
visão aberta ao capitalismo e prima
pela abertura de mercado. Do lado
oposto, há pequenos núcleos que
mantêm uma atitude muito crítica
e lutam para que se avance até a
democracia operária, ao controle e
participação dos trabalhadores na
produção e na tomada de decisão,
expandir a revolução para outros
países, estabelecer um férreo con-

O Porto de Mariel, porta de entrada para o capital internacional em Cuba
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trole sobre o comércio exterior.
Nestas condições poderia se permitir certa entrada de capitais para
desenvolver as forças produtivas,
mas sempre quando o Estado está
sob o controle democrático dos trabalhadores.
No decorrer desta discussão
utilizaram uma citação de Fidel
Castro de 1970 que é muito significativa:
“Nós chegaríamos muito longe
se com o trabalho de massa ganhássemos esta batalha. Nós iríamos
muito longe se introduzirmos até o
seu máximo grau o processo de democratização. Não pode haver nenhum Estado mais democrático do
que o estado socialista; não pode
e nem deve existir. E mais, se o Estado socialista não é democrático,
ele fracassa (...) sem as massas, o
socialismo perdeu a batalha, burocratiza-se e tem que usar métodos
capitalistas, tem que retroceder na
ideologia. Portanto, não pode existir sociedade mais democrática do
que a socialista, simplesmente porque sem as massas o socialismo não
pode triunfar”. (Fidel Castro Ruz.
Discurso no Plenário Provincial da
CTC, Teatro da CTC, 3 de setembro
de 1970. Departamento de Versões
Taquigráficas do Governo Revolucionário. Citado em problemas do
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socialismo cubano, Fernando Martinez Heredia).
No mesmo artigo, Martínez Heredia disse que: “Está se produzindo
um aumento na politização em setores da população, o que estimula o
imenso nível de consciência política
que tem o povo cubano. Emergem setores que não são pequenos de jovens
que rejeitam o capitalismo. Cresceu
bastante a expressão pública de críticas e critérios diferentes realizados
por cubanos socialistas que visam
reforçar o socialismo cubano”.
O ponto central desta questão
é o fato de que em uma economia
onde os meios de produção estão
nas mãos do Estado, a democracia
dos trabalhadores não é um acréscimo opcional, mas sim o oxigênio
necessário sem o qual a economia
planificada não pode funcionar. O
problema do burocratismo também ocorre em uma situação em
que os trabalhadores não se sentem donos dos meios de produção
(embora nominalmente lhe digam
que eles são). Em um debate em
Havana, em março, sobre a questão da propriedade ocorreram as
seguintes opiniões:
Na discussão dos critérios teve
uma intervenção de um senhor
idoso, paciente, mas muito lúcido
que disse: “Por mais de 50 anos, a
população cubana tem dependido
de funcionários onipotentes. Foi
estabelecida uma divisão entre proprietários ativos (aqueles que realmente decidem) e os proprietários
passivos (proprietários são donos
apenas nominalmente). É necessário estabelecer uma ligação real entre cada cidadão e propriedade estatal. Está em jogo a sobrevivência
da revolução”.
Participantes assíduos, na última quinta-feira disseram: “a empresa estatal é mantida, do mesmo
modo que é mantida no capitalismo,
com o trabalho assalariado e alienado. É necessária não só a participação dos coletivos de trabalhadores na direção das empresas, mas
também o controle cidadão sobre a
economia nacional e os funcionários

que planejam e dirigem”.
Esta é apenas uma amostra
dos debates que estão ocorrendo
na Revolução Cubana. Entre estes
setores existe uma consciência de
que o mercado capitalista, longe
de resolver os problemas que enfrentam Cuba, vai piorá-los para
a maioria da população. Mas, ao
mesmo tempo, é óbvio que esse
Estado atual não pode ser mantido
por muito tempo.
Os elementos pró-capitalistas
estão em um processo de acumulação de forças, criam uma corrente
de opinião e de pensamento, uma
base material para que possam
desenvolver as relações capitalistas. Na verdade já vimos alguns
exemplos de para onde leva o livre mercado capitalista. No mês de
maio, foi fechado temporariamente o maior mercado agropecuário,
o de trigo. Lá operava uma “cooperativa” com 10.000 sócios para
comercializar produtos agrícolas
diretamente. Inevitavelmente foi
gerado um negócio capitalista na
qual uma minoria obtém grandes
lucros à custa dos demais e sobre
as costas dos consumidores para
os quais os produtos a preços aviltantes são vendidos. Mas isso não é
uma aberração, mas sim o funcionamento normal do mercado capitalista. Gerou-se também enorme
polêmica sobre o aumento dos preços das corridas de táxis dos proprietários particulares em Havana,
outro exemplo do funcionamento
do “libre mercado”, que na verdade não tem nada de livre e tendem
inevitavelmente à concentração de
capital e sobre-exploração dos trabalhadores.
A grande maioria das pessoas que esperam ansiosamente por
quaisquer alterações que possam
melhorar suas condições de vida
pensam que se o governo está implantando medidas de mercado
que possam estimular melhores
salários, mais produtos para serem
consumidos, e ao mesmo tempo
são mantidas as conquistas da revolução, eles então apoiam o novo
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curso que está sendo proposto. O
problema é que não se explica o
que vai acontecer na realidade, em
primeiro lugar porque é dito que
todas estas medidas pró-capitalistas reforçarão o socialismo, e isso é
falso. Não só não fortalecem a economia planificada, mas a explode,
minando-a por dentro.
Um dos principais problemas
atualmente em Cuba, é que existem camadas de tinta que escondem ou confundem a questão
central. O governo, por exemplo,
programa medidas de mercado e
capitalistas para que supostamente
por esse meio se possa consolidar
um “socialismo sustentável”. Por
outro lado, há setores que realmente acreditam que as políticas
de mercado ajudarão a “fortalecer
a economia socialista”. Há outros,
por outro lado, que pensam que
o que lhes estão empurrando é
uma economia de mercado e estão conscientes que isso levará ao
fim das conquistas da revolução. A
grande maioria da população sabe
que as coisas não podem ser mantidas como estão e que mudanças
são necessárias, não sabe como ou
por que, e por isso está disposta a
realizar uma prova. O problema
é que a maior abertura de Cuba
ao capitalismo não será um teste.
Para investir, os capitalistas exigem
marcos regulatórios legais, lucros
sobre os seus investimentos, e é
nesse sentido que vão as medidas
propostas.
Há uma nova abordagem que
quer apresentá-las como continuidade da revolução, mas, em última
análise, é o oposto, é um retrocesso. O governo está desenhando um
plano para introduzir o mercado e
ao mesmo tempo formulando novas leis para proteger os capitais
que poderão vir a investir, dando
garantias. Por outro lado, diz que
vai reforçar os valores socialistas
e rejeitar tudo o que se descole
do mercado. No entanto, aqui é a
base material que dita a consciência e não o inverso. O mercado vai
oferecer novas possibilidades para
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uma economia estagnada e desgastada e ao mesmo tempo vai gerar
uma nova dinâmica entre a população de vontade de comprar e ter,
não importando se você tem que
trabalhar mais. O problema fundamental é que a Revolução Cubana,
isolada em uma pequena ilha sujeita a um cerco imperialista feroz,
não conseguiu desenvolver as forças produtivas.
É a baixa produtividade do
trabalho em Cuba o que impede
satisfazer as necessidades da população, por isso o capitalismo
se oferece como uma alternativa
nova e inovadora, apresentando-se
como um avanço, quando sabemos
que o que capitalismo lhe dá é apenas uma mínima parte do que você
mesmo criou, o resto é para engordar uma classe burguesa parasita que vai acumulando enormes
quantias de dinheiro. Ou seja, o

capitalismo, cria o mercado aonde
ele emprega os trabalhadores, que
ganham e gastam, endividando as
pessoas em uma espiral na qual
elas vão se afundando lentamente,
a partir disso vai sendo gerado seu
pensamento individualista, egoísta, consumista ao extremo. O que
temos agora é uma injeção de base
material, uma abertura ao mercado para que esta espiral seja criada
e se desenvolvam essas tendências
do pensamento burguês, se consolidando e se estendendo.
Assim vão sendo criadas novas
relações sociais de produção que
perpassam todas as relações na sociedade e na vida familiar, com o
aumento de empresas privadas etc.
A única maneira de enfrentar
de forma diferente os desafios em
Cuba é apelando para a iniciativa
criadora dos trabalhadores, que
podem verdadeiramente tomar em

suas mãos o controle não só da sua
empresa ou local de trabalho, mas
o próprio governo.
O socialismo cubano tem resistido desde a revolução até hoje
apelando ao esforço coletivo, à
consciência de classe de seu povo,
à solidariedade e ao anti-capitalismo. Isso deve seguir sendo feito.
Não se pode fomentar o individualismo e a vontade de obter lucro,
pelo contrario, deve-se fomentar
uma cultura solidária, coletiva e
militante.
O desenvolvimento de um mercado em Cuba tem implícito outro
aspecto, renovar a subjugação da
ilha ao capital internacional, especialmente ao imperialismo americano. As relações entre uma pequena ilha com baixa produtividade
do trabalho e uma poderosa potência imperialista nunca serão de
igual para igual. Por isso dizemos
que, em última instância, o futuro
da revolução cubana será resolvido
na arena internacional.

O QUE DIZ O MODELO ECONÔMICO?
Na introdução do documento
sobre o Modelo podemos ler as razões e circunstâncias pelas quais
eles estão propondo todas estas
medidas. Um dos pontos-chaves,
como acima comentamos, é a falta de clareza e convicção que é
causada na base do partido e em
geral em toda a população da ilha
no momento de poder definir os
objetivos do Modelo. Por um lado
parte da burocracia estatal tem
bastante o que se pretende alcançar com estas reformas, ou contrarreformas apresentadas, um retorno
ao capitalismo. Este setor ligado
ao lado especulativo e ao turismo
está ciente de que uma economia
de mercado lhe cairia bem aos seus
interesses e é por isso que a promovem e a defendem como uma alternativa para “salvar o socialismo”.
Estes mesmos insistem que a
economia de mercado trará um
fortalecimento do projeto histórico socialista cubano. Falam sobre

A visita de Obama a Cuba gerou amplo debate
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a ideia de que na atualidade é necessário consolidar a propriedade
socialista dos meios de produção,
ou seja, mantendo a propriedade
nacionalizada, mas coexistindo
com outras formas de propriedade, como a privada. Em itens mais
abaixo levantam a necessidade de
que a propriedade estatal que faça
investimentos deva ser concedida
ou administrada por empresas privadas junto com o Estado.
Eles dizem que se deve levar
em conta as experiências bem sucedidas de outros países onde foram dados passos importantes no
desenvolvimento das forças produtivas, embora não digam se estão
falando da China ou do Vietnã. Em
ambos os casos temos visto a restauração do capitalismo à custa do
esmagamento das massas e de suas
necessidades.
Fazem um breve relato histórico
da revolução cubana passando por
suas diferentes etapas até chegar
aos dias atuais. Enfatizam o período especial quando o colapso dos
países da Europa do Leste resultou
em uma queda brutal na economia
cubana. Destacam mais adiante
a força que ajudou os cubanos a
suportar esses dias difíceis, o sentido de solidariedade, heroísmo e
trabalho coletivo foi o que ajudou
a suportar aquela tragédia econômica. Mencionam também que em
2012 foram aprovados na Primeira
Conferência Nacional do PCC medidas que autorizavam o direito à
propriedade privada, a legalização

do câmbio e a formação do sistema
monetário dual (CUO e CUC).
Falando da atualidade, o documento diz que os problemas fundamentais são: a insatisfação diante
da não solução das necessidades; o
impacto da dualidade monetária e
cambial sobre o poder de compra
aumentou as diferenças econômicas e sociais não obtidas a partir
do trabalho realizado. O trabalho
não é distribuído corretamente; o
êxodo de trabalhadores para atividades menos qualificadas e para o
exterior. São abandonadas as profissões de médicos e professores
que buscam trabalhar em setores
relacionados ao turismo ou buscar
ganhar a vida de mil maneiras com
tudo o que está relacionado ao dólar. Outros deixam o país.
Ao mesmo tempo, o documento explica que isso leva a uma falta
de motivação no trabalho, em sua
eficiência, erodindo os valores inerentes à sociedade; o aumento da
corrupção e da indisciplina, dos
crimes etc. Deve-se perguntar se
estes últimos efeitos são provocados apenas por necessidades econômicas ou pela falta de participação dos trabalhadores na direção e
na execução das empresas.
Fala-se de complicações internacionais, a crise do capitalismo,
a aceleração das técnicas em áreas
como comunicação, informação,
indústria, comércio etc. O que oferece à revolução a oportunidade de
investir em recursos humanos, com
alto nível cultural e de qualificação
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em certos ramos da indústria.
As declarações constantes nos
documentos abarcam as áreas da
produção, distribuição, consumo
e áreas da vida social. Salienta o
quão importante é a propriedade
socialista – estatal – e a necessidade de reconhecer os diferentes tipos de propriedade e gestão.
O documento assinala corretamente que a maneira pela qual
uma sociedade socialista pode se
tornar mais próspera é pelo aumento da produtividade do trabalho, pela aplicação da ciência e
tecnologia na produção. Isso é correto, o socialismo é viável na medida em que o desenvolvimento das
forças produtivas supere as do capitalismo Mas isso não pode ser alcançado em um só país, muito menos em uma pequena ilha distante
a apenas 90 milhas dos EUA. É por
isso que insistimos que o futuro da
revolução se resolve especialmente
no campo internacional da luta de
classes.
O documento diz que a forma
principal da economia nacional
e do sistema socioeconômico é a
propriedade socialista. No entanto,
imediatamente ele passa a dizer
que não é a única, vai ainda mais
longe quando explica que o governo permanecerá como proprietário, mas que descentralizará a sua
administração. Fala que a melhoria
da propriedade social, ou seja, da
propriedade estatal, é alcançada
principalmente com o eficiente desempenho das unidades constituídas com o capital estatal e pelo sistema empresarial em suas diversas
formas de gestão.
A propriedade privada é reconhecida como forma complementar em certos meios de produção,
assim como a gestão dos meios do
estado por atores desta forma de
propriedade. Significa que, embora a propriedade seja do estado,
elas serão entregues por meio das
concessões, ao setor privado para
que possam realizar negócios e repassar ao estado parte dos lucros
por meio de impostos. Como em
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qualquer país capitalista, a iniciativa privada vai aquilatar os desequilíbrios estruturais, esperando dela
o acesso aos capitais, tecnologias,
mercados, experiência gerencial
e administrativa etc. No México e
em outros países isso é conhecido como a permissão às multinacionais para explorar os recursos
humanos ou naturais em seu benefício, dando em troca algumas
migalhas ao Estado.
“88. 1.2.2. Reconhecimento e diversificação das diferentes formas de
propriedade e gestão, devidamente
inter-relacionadas”.
“89. Como parte destas mudanças, destaca-se o papel das formas
de propriedade ligadas ao investimento estrangeiro direto desde que
preservem os princípios subjacentes
ao Modelo, que por sua vez garanta
o uso racional dos recursos, resguardando o patrimônio da Nação e o
meio ambiente”.
“90. O investimento direto estrangeiro é uma fonte de desenvolvimento e via de acesso a capitais,
tecnologias, mercados e experiên-

cia de gestão, o que contribui para
a solução dos principais desequilíbrios estruturais e para encadeamentos produtivos, em correspondência com o desenvolvimento
econômico e social”.
“91. Outra transformação para
contribuir com a economia, o emprego e o bem-estar da população
é o reconhecimento do papel complementar da propriedade privada
sobre certos meios de produção,
assim como a gestão de meios do
Estado por atores desta forma de
propriedade”.
“92. Isto responde à heterogeneidade e ao insuficiente desenvolvimento das forças produtivas; a necessidade de que o Estado Socialista
se concentre nas complexas tarefas
que lhe são próprias, desvinculando
a direção ou a administração direta
de certas atividades que requerem
um alto grau de independência,
autonomia e responsabilidade. Ela
também ajuda a mobilizar recursos
não estatais para a recuperação de
determinadas produções e serviços”.
“93. Isso contribui para a liberta-
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ção das forças produtivas, como parte da descentralização que requer a
atualização do modelo, permitindo
a alocação de iniciativas com base
nos objetivos do desenvolvimento socialista, que complementam a transformação do sistema empresarial de
propriedade de todo o povo”.
“94. Tudo isto num contexto em
que a presença de diferentes atores
da propriedade e gestão constitui
partes dos elementos que condicionam a necessidade objetiva de reconhecimento do mercado, no qual
interagem sob a planificação com a
via principal de direção da economia”. (Documento de debate no
Sétimo Congresso do PCC).
O documento explica que isso
ocorre porque diante da falta de
desenvolvimento das forças produtivas, o Estado tem que se concentrar em outras tarefas e é por isso
necessário descartar da administração ou da direção direta certas
atividades econômicas. Isso é um
emagrecimento do Estado, onde
irão tentar realizar concessões às
empresas privadas, passando às

Cuba: Capitalismo Regulado ou Democracia Operária e Internacionalismo Proletário

Fidel no VII Congresso do PCC

cooperativas ou aos investidores
privados cubanos as empresas estatais, sob o regime de concessões.
O Estado se concentra apenas em
aspectos administrativos e sociais.
Este é um plano de reestruturação
neoliberal que foi aplicado em diferentes países da América Latina
durante as últimas três décadas,
consequentemente, resultando em
uma queda drástica nos padrões
de vida e aumentando a violência.
Em Cuba está sendo vendida uma
receita para ir ao socialismo que é
na verdade uma receita para ir ao
pior aspecto do capitalismo.
O próximo passo lógico, depois
de colocar como uma alternativa
para o desenvolvimento, a propriedade privada, é “admitir a necessidade objetiva do reconhecimento
do mercado” que irá interagir com
e sob o planejamento socialista da
economia.
A aceitação do mercado, o fato
de que grandes investidores estejam interessados em
 intervir em
empresas de turismo e em outros
ramos, implica que o Estado terá

que reduzir as suas ações e ele mesmo resumirá o seu papel a planejar
e regular o processo de desenvolvimento econômico, mas o que eles
esquecem é que não se pode planificar o que não lhe pertence, que o
mercado é exatamente a liberação
do controle, libertação do reino da
anarquia na produção.
Os setores onde vemos mais
fortemente as concessões e a intervenção de capital estrangeiro são
as seguintes:
“A partir dos argumentos anteriores, e de uma análise ainda muito
preliminar, pode-se estruturar uma
prévia proposta de quais setores estratégicos da economia cubana, que
poderá ser enriquecida como parte
da própria elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento, especialmente a partir de uma perspectiva
mais imediata, ou seja, nos primeiros cinco anos do mesmo, conforme
segue abaixo”:
237. a) Construção, introduzindo novas tecnologias, sistemas
construtivos de alta produtividade e
desenvolvendo a indústria de mate-
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riais para a construção.
238. b) Eletro-energético, com
foco no uso de fontes renováveis de
energia, melhorando a eficiência e
exploração, produção e refino de petróleo e gás.
239. c) Telecomunicações, tecnologia da informação e conectividade.
240. d) Logística Integrada,
transporte, armazenamento e comércio.
241. e) Logística integrada de redes e instalações hidráulicas para a
produção e consumo da população,
incluindo as novas tecnologias para
o uso da água do mar no consumo
industrial e humano.
242. f) Turismo e sua diversificação, como turismo de marinas e
náutico, golfe e imobiliário, natureza, agricultura, indústria de cruzeiros, patrimônio histórico e cultural,
congressos e exposições, em especial
as modalidades de saúde e qualidade de vida; e com ênfase na sua contribuição para o fortalecimento da
integração interna da economia.
243. g) Os serviços públicos, especialmente médicos.
244. h) Agronegócio não açucareiro e indústria alimentícia, com
destaque na integração da indústria
com o setor primário agropecuário
e a elevação do valor agregado dos
produtos alimentícios.
245. i) Farmacêutica e biotecnologia, produções biomédicas.
246. j) Agronegócios açucareiros
e seus derivados, com ênfase na conversão de energia.
247. k) A indústria ligeira, fundamentalmente destinada a satisfazer as demandas da população no
mercado interno.
248. Complementarmente, deve
incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, comerciais e de
serviço de baixa dotação de capital,
baseadas em pequenas e médias empresas que oneram os encadeamentos produtivos com as principais
empresas e o desenvolvimento local,
priorizando atividades da indústria
alimentícia, produção de alimentos,
construção, serviços sociais e pessoais, de reparação e manutenção,
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oferta complementar ao turismo,
produção artesanal, transportes,
comunicações, serviços comunitários, entre outras que favoreceriam
a competitividade e contribuiriam
fundamentalmente para a redução
dos custos fixos.
249. Isso vai exigir mudanças
significativas nos padrões de organização industrial, nas estruturas
das empresas (incluindo um papel
maior para as empresas menores) e
mudanças gerenciais de maior magnitude, que favoreçam de maneira
efetiva os processos de descentralização da direção da economia e a elevação da autonomia das empresas”.
(Documentos para a discussão
do Sétimo Congresso do PCC)
As empresas estatais geram
80% do PIB, quando essas empresas passam a ser administradas
ou forem entregues em concessão
para as empresas privadas os investimentos do Estado cairão e o
Estado terá que reduzir drasticamente os gastos que tem, particularmente na saúde, na educação,
no esporte etc. Formalmente é
proibida a concentração de propriedade, mas há muitas maneiras
de contornar as barreiras legais.
Neste ponto, por exemplo, colocando propriedades no nome de
familiares e amigos. Também se
proíbe a riqueza, no entanto, isso
é uma contradição com tudo o que
se está propondo, o capital criará
riqueza e acumulação. Sem isso o
capital não investirá.
As conquistas sociais permanecem, como educação, saúde, esportes e cultura, só que agora se
coloca uma aresta, dizem que isso
garantirá a todas as pessoas “que
realmente necessitam”. Propõe-se
mesclar a empresa privada com a
educação, para desenvolver fortemente a tecnologia. A empresa privada utilizará os quadros técnicos
para desenvolver tecnologia para
seus próprios fins e não para a sociedade.
Os serviços sociais que agora
se aplicam a todo o mundo serão
restringidos às “possibilidades ob-

jetivas da economia”, quer dizer
que se a economia não estiver bem
estes serviços podem ser cortados
ou desaparecerem. Funções anteriormente assumidas pelo Estado,
por exemplo, a sustentação de
qualquer cidadão cubano, agora se
torna de responsabilidade da família como unidade fundamental da
sociedade. Os subsídios estatais já
não estão destinados a todos, mas
às pessoas que os solicitam por
estarem impossibilitadas de trabalhar, não contando com o apoio
da família ou por se encontrarem
em condição de vulnerabilidade.
Esses subsídios podem vir do Estado ou de alguma outra empresa
de propriedade ou gestão privada.
Está sendo proposta a ideia de que
todos que trabalham terão seguridade social, a pergunta é saber se
vai terminar com sistema de seguridade social universal que hoje
impera.
Em relação ao controle dos preços das mercadorias, manejam de
forma ambígua. No entanto, mencionam que os preços serão fixados
a partir do sistema empresarial, ou
seja, pela oferta e a procura, com
exceção dos bens de interesse social e que cubram as necessidades
básicas da população. Fala sobre a
estabilidade de preços a partir da
regulação do dinheiro em circulação. Tais medidas são usadas por
alguns governos neoliberais para
justificar uma política de baixos salários. Na visão deles há muito dinheiro nas mãos dos trabalhadores
e isso é perigoso porque promove
a inflação, por isso atacam brutalmente os salários.
Uma das maneiras para dar
confiança aos investidores é implantando cláusulas como indenizações por quebra de contrato etc.

O CAMINHO ATÉ A RESTAURAÇÃO DO
CAPITALISMO
Como podemos ver o que eles
levantaram nestes documentos,
em nome do socialismo, é uma
contrarreforma na economia ao se
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permitir e reconhecer o mercado
capitalista e a propriedade privada como forças importantes para
o desenvolvimento de Cuba; no aspecto político propõe uma reforma
no Estado onde este se limitará às
questões de administração jurídica e constitucional e de coletor de
impostos; as empresas estatais que
geram recursos serão administradas por um comitê que depende do
Estado, das empresas privadas ou
mistas. No aspecto social, se bem
que ninguém declare a impossibilidade de manter a saúde e educação gratuitas, começam a colocar
dificuldades para que se possa recebê-las gratuitamente.
O impacto destas reformas em
médio prazo será brutal para os jovens e trabalhadores da ilha, pois o
mercado gerará expectativas, mas
também em seguida lhes mostrará
de perto a exploração capitalista.
Neste cenário veremos lutas em
defesa das conquistas da revolução
e o Estado terá que disciplinar os
ativistas e pessoas em geral que se
oponham a esses planos.
Estão sendo preparados grandes acontecimentos em Cuba, as
tradições e experiências de antigos
militantes não se apagarão da noite para o dia, centenas de jovens se
incorporarão às discussões sobre as
perspectivas quando eles começarem a ver em perigo todos os seus
direitos.
A tentativa de Cuba de introduzir medidas de mercado capitalistas
para “manter” o socialismo e todas
as expectativas que está criando
sobre o desenvolvimento tecnológico, a substituição de importações
etc, vai entrar em choque com a
queda orgânica do capital em nível
internacional. A introdução do capital imperialista colocará grandes
lutas e a juventude desempenhará
fundamental papel. A escolha é
clara: introduzir o capitalismo de
uma forma controlada (o que leva
inevitavelmente à destruição das
conquistas da revolução) ou ir em
direção à democracia operária e ao
internacionalismo proletário.

As revoluções chinesas
Alex Minoru
A prolongada decadência da
civilização chinesa antiga a partir
do século XIX, quando o capitalismo consolidou sua presença internacional, despertou uma sucessão
de guerras e revoluções no outrora
“Império do Meio”. A Revolução
Chinesa de 1949 é a mais conhecida e estudada. Entretanto, levantes
populares e revoluções marcaram a
história da China antes da tomada
do poder pelo Partido Comunista
Chinês, dirigido por Mao Tsé-tung.
Neste artigo retomaremos um pouco dessa trajetória revolucionária
do povo chinês.

O IMPÉRIO DOMINADO
A civilização chinesa possui raízes milenares, com avanços culturais impressionantes na antiguidade. Foram os primeiros a inventar
a pólvora, a bússola, o papel, a
imprensa (antes de Gutemberg),

o astrolábio etc, além de grandes
construções, como a Muralha da
China. Mas toda essa glória estava baseada em um sistema social
e econômico decadente, que Marx
chamou de Modo de Produção Asiático. Este império não se desenvolveu como um país capitalista.
Isso criou as condições para a sua
dominação pelos países imperialistas no século XIX, com diferentes
guerras que acabaram em derrotas
e duras imposições aos chineses.
Foi o caso da Primeira Guerra do
Ópio (1839-43), da Segunda Guerra do Ópio (1856-60), da Guerra
Franco-Chinesa (1884-85), da
Guerra Sino-Japonesa (1894-95),
das ocupações de territórios pela
Rússia e pela Alemanha.
Após a Primeira Guerra do
Ópio, contra a Inglaterra, a China
foi obrigada a assinar o Tratado
de Nanquim, que impôs a abertura de cinco portos chineses para o

Ilustração da Guerra do Ópio, início da dominação imperialista sobre a China
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livre comércio com os britânicos, a
perda de posse de Hong Kong e o
pagamento de uma indenização de
21 milhões de dólares.
No início do século XX, a China
encontrava-se dominada por potências estrangeiras, sob o governo
da dinastia Qing, uma dinastia decadente e servil aos interesses do
capital internacional.

REVOLTAS CAMPONESAS
E A REVOLUÇÃO XINHAI
As duras imposições internacionais levaram ao agravamento dos
problemas internos, o que preparou um solo fértil para as revoltas.
Já no século XIX há uma elevação
das revoltas camponesas, como
a Rebelião Taiping (1851-1864).
Influenciada por um líder religioso que se dizia irmão de Cristo,
ganhou força por lutar contra a
escravidão, pela divisão das rique-
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zas, contra as tradições opressoras
e o regime dinástico. A revolta chegou a tomar a cidade de Nanquim,
mas foram brutalmente reprimidos
pelo exército imperial com apoio
de militares do Reino Unido.
Marx e Engels escrevem textos
sobre esse período, analisando a
ação da Inglaterra na China e as
revoltas populares. Em um artigo
para o jornal New York Daily Tribune, em 14 de junho de 1853, Marx
escreve:
“Independente das causas sociais
e das formas que se revestem – religiosas, dinásticas ou nacionais – que
têm determinado as revoltas crônicas destes últimos dez anos na China
e que agora confluem para uma formidável convulsão, é inquestionável
que sua força motriz tem origem nos
canhões ingleses que, pela força, introduzem na China a droga soporífera chamada ópio.
Diante das armas britânicas,
a autoridade da dinastia Manchu
caiu em pedaços, a fé supersticiosa no Império Celeste desapareceu,
o bárbaro e hermético isolamento
do mundo civilizado foi rompido,
e uma brecha se abriu para as relações de troca que rapidamente se
desenvolveram, graças à sedução do
ouro da Califórnia e da Austrália”.
(K. Marx, A revolução na China e
na Europa).
Mais a frente, escreve Marx,
com ironia, sobre como a invasão
britânica e a imposição do comércio do ópio fez cair a autoridade do
regime dinástico:
“É como se a história tivesse que
primeiro entorpecer todo um povo
para poder arrancá-lo do seu torpor
milenar”. (ibid.)
Outra revolta importante é a
Guerra dos Boxers (1899-1900),
que ficou conhecida por esse nome,
pois os membros da organização
que a encabeçaram, a sociedade
secreta dos Punhos Harmoniosos
e Justiceiros, praticavam um tipo
de luta marcial chinesa. Essa revolta teve como traço marcante a
oposição à invasão estrangeira. Ela
foi dizimada brutalmente, 8 países

se aliaram para sufocar a rebelião:
Rússia, EUA, Reino Unido, França,
Japão, Alemanha, Império Austro
-Húngaro e Itália.
O conjunto da situação fez surgir, a partir do fim do século XIX,
principalmente nos centros urbanos, o movimento republicano
nacionalista, que ganharia força,
sobretudo, a partir do começo do
século seguinte.
Quem vai se constituir como o
principal líder desse movimento é
um médico chamado Sun Yat-sen
(1866-1925), líder da sociedade
secreta Tung Men-Hui.
A revolução Xinhai começa em
10 de outubro de 1911 com uma
revolta militar na cidade de Wuchang, e desencadeia uma série de
rebeliões e adesões contra a dinastia Qing, ganhando o apoio de estudantes e trabalhadores. Esta foi
uma revolução republicana burguesa, com o objetivo de desenvolver a China sobre bases capitalistas, espelhando-se nas potências
do ocidente.
Os revolucionários tomam a
cidade de Nanquim e, em 30 de
dezembro de 1911, proclamam
a República da China, elegendo
Sun Yat-Sen, que havia retornado
há pouco do exílio nos EUA, como
presidente provisório. É também
formado o Kuomintang, partido
nacionalista chinês.
Em 12 de fevereiro de 1912, o
imperador Pu Yi, ainda uma criança, abdica, pondo fim ao governo
da dinastia Qing e ao milenar regime dinástico na China.
Quem garante a queda da dinastia é o Exército do Norte, comandado pelo general Yuan Shikai.
Esse general das forças do império,
faz um acordo com os republicanos para se contrapor à dinastia,
com a condição de ser nomeado o
novo presidente. Os republicanos
aceitam essa condição, e vão pagar
caro por esse erro.
Em 1913, o general Yuan Shikai dá um golpe de Estado, com o
apoio das potências estrangeiras,
dissolve o parlamento e coloca o
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Sun Yat-Sen, líder do movimento nacionalista

Kuomintang na ilegalidade. O general baseia seu poder na aliança com os chamados senhores da
guerra, líderes militares que comandavam, com seus exércitos
particulares, vastos territórios da
China. Yuan Shikai tenta, inclusive, retomar o regime imperial, proclamando-se novo imperador por
um breve período. Governa o país
até sua morte, em 1916.
Abre-se, a partir do golpe de
Yuan Shikai, um período de fragmentação territorial e aprofundamento do caos social. Sun Yat-sen,
que estava exilado no Japão, retorna em 1919 e passa a reorganizar
o Kuomintang e institui uma nova
república restrita ao sul do país em
1921, conhecida como a República
de Cantão.

CRIAÇÃO DO PCC
E SUBMISSÃO AO KUOMINTANG
A Revolução Russa de 1917
tem seu impacto sobre a nação
vizinha. Dois professores da Universidade de Pequim, Li Dazhao e
Chen Duxiu, aderem e começam a
divulgar as ideais marxistas para
seus alunos.
O Partido Comunista da China
(PCC) é fundado em 1921 com
apoio da Internacional Comunista, por 12 delegados representando 57 membros. Entre os delega-
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dos estava o jovem Mao Tse-tung.
Chen Duxiu é eleito secretário-geral do partido.
Em 1924 tem início um levante
contra o domínio dos senhores da
guerra, que controlam o norte do
país. O PCC alia-se aos republicanos do Kuomintang na chamada
Expedição do Norte, com o objetivo de unificar a China. O Exército
Nacionalista Chinês chega a receber conselheiros militares e armamentos soviéticos.
Entretanto, a ascensão do stalinismo na União Soviética e da
teoria requentada de alianças com
as burguesias nacionais supostamente “progressistas” nos países
atrasados - parte da concepção
superada pelos fatos (A Revolução
Russa) de que nesses países, uma
revolução proletária só poderia
ocorrer após um longo período de
democracia burguesa - resulta em
uma aliança em que o PCC fica a
reboque do Kuomintang, sem uma
política proletária independente, e
se dissolve no interior desse partido burguês.
Sun Yat-sen morre em 1925 e é
sucedido na liderança dos nacionalistas pelo general Chiang Kai-shek.
Este chega a ser membro honorário
da Internacional Comunista, convidado por Stálin.
Tal orientação traidora da Internacional custa caro. Em 1927,
um levante proletário em Xangai,
dirigido pelos comunistas, é massacrado pelo Kuomintang. Relatase que 5 mil revolucionários foram
jogados nas caldeiras das locomotivas. Massacres de comunistas ocorrem em outras regiões do país pelo
exército nacionalista.
A aliança entre o PCC e o Kuomintang é rompida. A Internacional então dá um giro para uma
orientação esquerdista, de levantes armados contra o Kuomintang
que, nesse momento, consolida-se
como poder governante do país ao
derrotar os exércitos dos senhores
da guerra. Essas ações aventureiras
do PCC vão provocar novas baixas
nas fileiras revolucionárias.

No livro A Revolução Permanente, Trotsky faz um balanço do
resultado da política stalinista na
China:
“A subordinação oficial do Partido Comunista à direção burguesa e
à interdição oficial de criar soviets
(Stalin e Bukharin defendiam a tese
de que o Kuomintang substituía os
sovietes) constituem uma traição
muito mais grosseira ao marxismo
do que toda a atividade dos mencheviques de 1905 a 1917.” (L. Trotsky,
A Revolução Permanente)
Em outro trecho da obra ele
completa:
“Foi assim que o jovem Partido
Comunista Chinês – já meio esmagado e estropiado, tendo sido, havia pouco, apenas a quinta roda do
carro de Chiang Kai-shek e de Wang
Tin-wei, e, por conseguinte, sem experiência política – recebeu a ordem
inesperada de conduzir os operários
e camponeses, até então retidos pela
Internacional Comunista sob a bandeira do Kuomintang, à ofensiva
contra esse mesmo Kuomintang que
tivera todo o tempo necessário para
concentrar em sua mão, o poder e o
Exército. No espaço de 24 horas, um
soviete fictício foi improvisado em
Cantão. Essa insurreição armada
foi preparada, de antemão, de maneira a coincidir com a abertura do
XV Congresso do Partido Comunista da União Soviética: e foi não só
a prova do heroísmo da vanguarda
dos operários chineses, mas também
o testemunho dos erros criminosos
dos dirigentes da Internacional Comunista. A insurreição de Cantão
foi precedida e seguida de outras
aventuras menos importantes, tal
foi o segundo capítulo da estratégia
chinesa da Internacional Comunista, estratégia que se poderia definir
como má caricatura do bolchevismo”. (ibid.)

A OPOSIÇÃO DE ESQUERDA
INTERNACIONAL NA CHINA
As capitulações da Internacional Comunista provocam rupturas no interior do PCC. Setores se
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aproximam da Oposição de Esquerda Internacional, dirigida por
Leon Trotsky. Um dos introdutores
do marxismo na China, Chen Duxiu, é expulso do PCC e adere à
Oposição de Esquerda.
Em um Manifesto sobre a China redigido por Trotsky em 1930, a
Oposição de Esquerda Internacional explica qual seria a orientação
tática necessária para os revolucionários marxistas reorganizarem
suas forças diante da reação do
Kuomintang:
“Depois do golpe de estado contrarrevolucionário de Xangai e
Wuhan, nós, os militantes da Oposição de Esquerda Internacional,
advertimos insistentemente que a
segunda revolução chinesa havia
terminado, que a contrarrevolução
havia triunfado temporariamente,
que diante da desmoralização e do
cansaço geral das massas, toda tentativa de insurreição da vanguarda dos operários provocaria novos
golpes criminosos contra as forças
revolucionárias. Exigimos que se
passasse para a defensiva, que se
fortalecesse a organização clandestina do partido, a participação nas
lutas econômicas do proletariado e a
mobilização das massas com as consignas democráticas: a independência da China, o direito das distintas nacionalidades da população à
autodeterminação, uma assembleia
constituinte, a expropriação da terra, a jornada de 8 horas. Com essa
política, a vanguarda comunista poderia ter se reorganizado gradualmente da derrota, restabelecido seus
vínculos com os sindicatos e as massas não organizadas da cidade e do
campo, e armar-se para o momento do novo ascenso revolucionário”.
(O.E.I, Manifesto sobre a China)
Trotsky defende a unificação
dos grupos dissidentes do PCC. Os
quatro grupos de oposição eram:
Women ti hua (Nossa Palavra),
Shiyue she (Sociedade de Outubro), Wuchanche she (Sociedade
Proletária) e Chantou she (Sociedade de Combate). Em 1º de maio
de 1931, estes quatro grupos se
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Mapa dos cerca de 10 mil quilômetros percorridos pela Longa Marcha

reúnem em uma conferência nacional em Xangai e votam a unificação, adotando o nome “Oposição
de Esquerda do Partido Comunista da China”. Aprovam uma plataforma e um programa de ação,
elegem um Comitê Executivo Nacional e dão o nome de Huo sing
(Faísca) para seu jornal.
Mesmo com a unificação, as
forças da oposição são bastante
frágeis e reduzidas. Os trotskistas,
assim como os militantes do PCC,
são vítimas de dura repressão pela
ditadura do Kuomintang. Chen Duxiu é preso em 1932 e só é libertado em 1937. Enfermo e enfraquecido, não volta a exercer atividades
políticas, vindo a falecer em 1942.

O MAOÍSMO E A LONGA MARCHA
As forças comunistas acuadas
pelo exército de Chiang Kai-shek,

refugiam-se no campo no início
dos anos 30 e constituem milícias
camponesas. Nesse período cresce
o domínio de Mao Tsé-tung no PCC
e de sua teoria de que os camponeses, não os operários, seriam a
cabeça da revolução.
Em 1934, Chiang Kai-Shek comanda uma série de ofensivas
contra as áreas controladas pelos
comunistas. Nas primeiras quatro tentativas, os comunistas, que
contavam com o apoio dos camponeses locais, conseguiram vencer
forças nacionalistas muito superiores. Mas na quinta ofensiva, o
agrupamento liderado por Mao,
na província de Jiangxi (região das
montanhas ao sul), é forçado a bater em retirada, dando origem ao
episódio que ficou conhecido como
a “Longa Marcha”.
O exército de Mao teria partido
com cerca de 100 mil homens, e
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chegado com menos de 9 mil combatentes em Shaanxi, no noroeste,
após percorrer 10 mil quilômetros
em um ano, sendo perseguido pelo
exército nacionalista e caminhando por terrenos inóspitos. As forças dos comunistas ficam extremamente reduzidas.

GUERRA CONTRA O JAPÃO
O Japão, que já havia invadido e dominado a Manchúria desde 1931, lança uma nova ofensiva
em 1937, iniciando uma guerra
que vai anteceder e ser parte da 2ª
Guerra Mundial. As tropas japonesas chegam a ocupar 930 cidades
chinesas.
A guerra de resistência contra a
invasão japonesa proporciona uma
oportunidade para o PCC recompor suas forças. Chiang Kai-shek
propõe trégua e nova aliança para
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combater os invasores externos,
interessado também no apoio da
URSS. O PCC forma então o IV e o
VIII Exército da China.
A guerra de resistência irá terminar apenas em 1945, com a
rendição do Japão no fim da 2ª
Guerra Mundial aos EUA, após a
força aérea estadunidense lançar
as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki.
A moral dos comunistas sai elevada, tanto internacionalmente,
com as vitórias do Exército Vermelho, quanto no solo chinês, onde os
batalhões liderados pelos comunistas eram identificados como os que
de fato levaram o combate contra a
invasão japonesa.

UMA NOVA GUERRA CIVIL
Stalin orienta então um novo
governo de coalizão entre o PCC
e o Kuomintang. Ele não confiava
que os líderes do PCC pudessem
tomar o poder e buscava uma nova
aliança com a burguesia nacional.
No entanto, para formar a coalizão, Chiang Kai-shek exige que
os comunistas deponham as armas
e devolvam territórios que estavam
sob seu controle. O pacto não se
confirma e tem início uma nova
Guerra Civil. A URSS fornece um
apoio limitado aos comunistas chineses, que formam o Exército de
Libertação Popular (ELP), enquanto os EUA ajudam fortemente as
tropas do Kuomintang com armas,
dinheiro e suprimento.
O ELP utilizava táticas para
ganhar o apoio dos camponeses e
cooptar desertores do exército nacionalista, que no início da guerra
contava com aproximadamente
três vezes e meia mais tropas que
o exército comunista. Alan Woods
comenta essa tática:
“Em cada aldeia o ELP distribuía
a terra entre os camponeses, mas
sempre deixava várias partes sem
ocupar, para os soldados do exército de Chiang Kai-Shek. Os soldados
do KMT que eram capturados não
eram assassinados, nem torturados,

mas eram alimentados e submetidos
a cuidados médicos, depois, eram
submetidos a discursos políticos denunciando o regime corrupto e reacionário de Chiang Kai-Shek. E então enviavam os prisioneiros para a
casa para estender a mensagem, entre os camponeses e outros soldados,
de que o ELP defendia a distribuição
da terra dos latifundiários entre os
camponeses.
Ao prometer a terra aos camponeses, o ELP conseguia mobilizar um
grande número deles para utilizá-los
no combate, além de proporcionar
apoio logístico. Isso demonstrou ser
uma medida muito efetiva. O exército de Chiang provavelmente tinha
a taxa de deserção mais elevada de
qualquer outro exército na história.
Isso significava que, apesar de sofrer
muitas baixas, o ELP era capaz de
manter a luta com um suprimento constante de novos recrutas. Só
durante a campanha de Huaihai
puderam mobilizar 5.430.000 camponeses para combater as forças do
KMT”. (A. Woods, A Revolução
Chinesa de 1949)
A desmoralização do Kuomintang era crescente. Os desertores
das tropas nacionalistas traziam
consigo armamento norte-americano. O próprio ELP tinha se apropriado de armas dos japoneses
ao fim da 2ª Guerra. Os EUA, que
acabara de sair da 2ª Guerra, não
encontravam apoio interno da população para intervir diretamente
no conflito. Ainda que de forma
limitada, a URSS fornecia apoio
com armas e dinheiro. Esse conjunto de fatores permitiu uma reviravolta na correlação de forças,
e que uma guerrilha camponesa
avançasse em direção à tomada do
poder. O ELP passa do recuo para
a ofensiva e conquista os centros
políticos do país.

A TOMADA DO PODER
Em 1949 Chiang Kai-Shek foge
para Taiwan e a República Popular
da China é proclamada na área continental no dia 1º de outubro. Mao
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Tse-tung torna-se presidente e Chu
En-lai é empossado primeiro ministro e ministro do exterior. Alan
Woods analisa:
“A revolução de 1949 triunfou
devido ao absoluto beco sem saída
que representavam a concentração fundiária e o capitalismo para
a China. O nacionalista burguês
Chiang Kai-Shek, que chegou ao poder em 1927 sobre os corpos destroçados dos trabalhadores de Xangai,
teve duas décadas para demonstrar
o que podia fazer. Mas ao final, a
China dependia do imperialismo, o
problema agrário não foi resolvido e
a China seguiu sendo um país atrasado, semifeudal e semicolonial. A
burguesia chinesa, juntamente com
todas as demais classes proprietárias que estavam entrelaçadas com
o imperialismo, formava um bloco
reacionário que se opunha à mudança”. (ibid.)
Não era a intenção de Mao expropriar a burguesia. Em sua concepção, haveria mais 50 ou 100
anos de capitalismo na China, até
se chegar ao socialismo. Ou seja,
não diferia de Stalin nesse aspecto. Mao buscava uma aliança entre
as diferentes classes, seguindo sua
teoria do Bloco das Quatro Classes,
a união da classe trabalhadora, dos
camponeses, da pequena-burguesia e dos capitalistas nacionais, sob
a direção do Partido Comunista. A
bandeira da República Popular da
China é uma representação disso,
com uma estrela grande (o PCC)
acompanhada de quatro estrelas
menores (as quatro classes).
No entanto, os grandes capitalistas fugiram para Taiwan com o
governo do Kuomintang, formando, na ilha, a República da China.
O que restava era uma sombra da
burguesia.
Confirmando a teoria da revolução permanente, a burguesia nacional se mostra incapaz de levar
à frente as mínimas tarefas democrático-burguesas nos países dominados, que se ligam, indissoluvelmente, às tarefas da revolução
proletária. A República Popular da
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China constitui-se, então, como um
Estado operário deformado desde o seu nascimento, com diversas contradições, sem a existência
de uma democracia operária, mas
que garante avanços proporcionados por uma economia planificada. Alan Woods explica:
“Mao consolidou um novo Estado, não como uma expressão direta
da classe proletária, mas se equilibrando entre as classes, e, por meio
dele, expropriou os latifundiários e
capitalistas. Apesar da maneira distorcida em que se fez, a instauração
da economia planificada e nacionalizada foi uma medida progressista
e um grande passo adiante para a
China. Contudo, não foi uma revolução proletária no sentido expressado por Marx e Lênin. Os stalinistas chineses, atuando em nome do
proletariado, levaram adiante as
tarefas econômicas básicas da revolução socialista, mas os trabalhadores na China haviam estado passivos
durante a guerra civil e não tiveram
um papel independente no processo”. (ibid.)

BUROCRACIA NO COMANDO
O PCC, à frente do Estado, recebe apoio da burocracia soviética
nos primeiros anos, com técnicos e
equipamentos.
Já em 1950, a China se envolve
em um conflito militar, a Guerra da
Coreia (1950-53). A península da
Coreia havia sido dividida em duas
partes ao fim da 2ª Guerra: o norte, sob influência da URSS, e o sul,
sob influência dos EUA. A Coreia
do Norte organiza uma expedição
ao sul para reunificar o país. Os
EUA, com o aval da ONU, entram
na guerra em socorro de seus aliados, enquanto China e URSS participam apoiando a Coreia do Norte. Esta guerra cai em um impasse
entre as duas forças, o que leva à
assinatura do armistício, em julho
de 1953.
O primeiro plano quinquenal
na China, de 1953 a 1958, deu
impulso à industrialização do país
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em cooperação com a URSS. No
entanto, a burocracia começou a
sofrer críticas da população, o que
fez com que o governo lançasse o
movimento “Desabrochar de Cem
Flores”, que buscou canalizar as
críticas à burocracia para uma via
controlada. Quando as contraposições ultrapassam os limites que
Mao estava disposto a aceitar, ele
acaba com o movimento e persegue os ativistas mais extremos que
foram enviados para “campos de
reeducação”.
Em 1958 tem início um novo
plano econômico, apelidado de
O Grande Salto Adiante, que pretendia desenvolver a produção da
China em tempo recorde. Entre as
medidas, os camponeses seriam
obrigados a se juntar em comunas
agrícolas, as “comunas populares”,
de até 20 mil famílias cada uma.
Siderúrgicas improvisadas com
tecnologia rudimentar foram instaladas por toda a parte. O “Grande
Salto”, sem um controle operário
da economia, com medidas utópicas, se transformou em um tremendo fracasso, que levou à desorganização total da economia e
provocou a morte de milhões de
camponeses por causa da fome.
No meio deste plano também
se acirram os atritos entre a burocracia chinesa e a soviética, cujos
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sinais já existiam antes mesmo da
revolução. Cada burocracia tinha
seus interesses nacionais, contrariando todo o princípio de internacionalismo proletário. Os soviéticos queriam que a China fosse
mais um de seus satélites, já os chineses buscavam maior autonomia
e reclamavam apoio militar contra
possíveis investidas dos EUA. Em
especial, reivindicavam a tecnologia para a construção da bomba
atômica, o que foi negado pela
URSS, comprometida com o princípio da coexistência pacífica com
os EUA. Isso vai fazer com que a
URSS retire seus técnicos da China em 1960. Alan Woods comenta
esse conflito:
“[...] desde o princípio, já estavam presentes as sementes do enfrentamento sino-soviético, não se
tratava de um conflito ideológico,
como se diz com frequência, senão,
simplesmente, era um conflito de
interesses entre duas burocracias rivais, cada uma delas defendendo zelosamente “seus” estreitos interesses
nacionais, território, recurso, poder
e privilégios. Este nacionalismo estreito contrastava totalmente com
o espírito valente do internacionalismo proletário de Lênin e Trotsky.
Em mais de uma ocasião, Lênin disse que estaria disposto a sacrificar a
revolução russa se fosse necessário
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para conseguir a vitória da revolução socialista na Alemanha.
Se Stalin e Mao defendessem o
programa do leninismo, imediatamente haveriam proposto a criação de uma Federação Socialista da
União Soviética e China, que teria
sido enormemente benéfica para todos os povos.
Ao contrário, suas relações se
baseavam em estreitos interesses nacionais e cálculos cínicos. Isso levou,
finalmente, à situação monstruosa
onde os “companheiros” russos e
chineses iniciaram um “debate” na
linguagem dos foguetes e da artilharia sobre uma fronteira traçada
arbitrariamente no século XIX pelo
czar russo e pelo imperador chinês”.
(ibid.)
O fracasso do Grande Salto fez
com que Mao perdesse parte de seu
poder. A ala da burocracia representada por Deng Xiaoping ganha
força, colocando em prática medidas econômicas como: incentivo à
propriedade privada, centralização
das decisões, diminuição da autonomia das equipes de trabalho e
das associações camponesas etc.
Mao não se conforma com a
ascensão de outra ala da burocracia e prepara a contraofensiva. É
nesse momento que ele lança a
Revolução Cultural, que não teve
nada a ver com um movimento
dos trabalhadores e da juventude
para impor sua vontade sobre os
burocratas, como afirmam alguns
analistas. Este foi um movimento
desencadeado por uma ala da burocracia chinesa contra outra ala.
A Revolução Cultural foi sempre
controlada a partir do topo, por
Mao, o árbitro supremo.
As ações da Revolução Cultural, iniciadas em 1966, incluíram
o fechamento de universidades,
a formação da Guarda Vermelha
com base na juventude e o culto
à personalidade de Mao. Os burocratas taxados de reformistas,
pró-ocidente, eram ridicularizados
publicamente e enviados para trabalhos braçais. Deng Xiaoping foi
um dos que caiu em desgraça nes-

Nixon recebido por Mao na China em 1972

se período. Chu En-lai também foi
hostilizado.

RESTAURAÇÃO CAPITALISTA
A abertura da China ao capital
externo, sobretudo dos EUA, começou quando Mao ainda estava
à frente do governo, no início da
década de 70.
O presidente norte-americano,
Richard Nixon, chegou a ser recebido com honras na China, por
Mao Tse-tung, em 1972. A confiança do imperialismo na burocracia
chinesa era tanta, que o assento no
Conselho de Segurança da ONU,
que pertencia à República da China (sediada em Taiwan), foi transferido para a República Popular da
China, em 1971.
Mao Tse-tung morre em 1976.
Inicia-se então uma luta entre as
diferentes facções da burocracia
pelo poder. A fração liderada por
Deng Xiaoping ganha essa disputa,
defendendo uma maior abertura
econômica ao mercado mundial, o
chamado “socialismo de mercado”.
No início da década de 80 são
implementadas as Zonas Econômicas Especiais, áreas restritas em
que empresas capitalistas podem
investir e explorar a mão de obra
chinesa. No campo, as terras passam a ser arrendadas e são trans-
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mitidas hereditariamente.
O descontentamento popular
contra o governo, com a falta de
liberdades democráticas e a queda nas condições de vida, provoca
um movimento de massas de jovens em 1989, que ficou conhecido como Protesto da Praça da Paz
Celestial ou Massacre da Praça da
Paz Celestial, pois o movimento
que reuniu centenas de milhares
foi brutalmente reprimido pelo governo. Os manifestantes calculam
a existência de cerca de 7 mil mortos nesse conflito.
O conjunto dos desenvolvimentos políticos e econômicos, a privatização de diversos setores da
economia, fez com que, no início
da década de 90, o capitalismo estivesse restaurado na China.
Hoje, o proletariado chinês vive
em um regime de ultra-exploração
garantido pela ditadura do PCC,
que de comunista só mantém o
nome. No entanto, greves e revoltas operárias crescem na China.
Esse proletariado, com tantas tradições revolucionárias, certamente
saberá reorganizar suas forças para
lutar contra a máfia capitalista que
domina o país a serviço do capital
internacional, ligando-se à luta da
classe trabalhadora pela revolução
mundial. Que venha a próxima revolução chinesa!

Há 100 anos terminou a maior guerra
camponesa da América do Sul,
a Guerra do Contestado
Serge Goulart

Vaqueanos: Milícia mercenária na fábrica da Lumber

Em agosto de 1916, entre massacres, epidemias, debandada generalizada e acordos não escritos,
terminava a Guerra do Contestado.
Uma rebelião camponesa na região
das terras ricas em madeira (especialmente araucária) e erva-mate
(importante exportação para Uruguai, Argentina e Paraguai), disputadas pelos estados de Santa Catarina e Paraná, no sul do Brasil.
“Adeodato Ramos havia passado boa parte do gelado inverno catarinense de 1916 embrenhado na
mata, fugindo de seus perseguidores. Depois de uma noite de geada,
o último líder rebelde da Guerra do
Contestado estava exausto. Ao sair

da mata e sentar-se à beira da estrada para se aquecer ao sol, foi flagrado por uma patrulha. O “temido
facínora”, o “sanguinário chefe dos
fanáticos”, o “flagelo de Deus”, como
o descreviam os jornais da época,
entregou-se sem nem sequer esboçar
resistência.
A captura dele, na virada de julho para agosto, marcaria o fim da
guerra, que se arrastou por quatro anos e transformou a região
do Contestado (área disputada por
Santa Catarina e Paraná) no palco
da revolta mais sangrenta do século
20 no Brasil”. (Tatiana Beltrão, “Há
100 anos, o fim da sangrenta Guerra do Contestado”). Na verdade,
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a mais sangrenta e maior guerra
camponesa da América do Sul.
Na Guerra de Canudos, no
interior da Bahia, morreu mais
gente, mas ele se concentrou em
Canudos cercada e massacrada
ali mesmo. Foram cerca de 20
mil camponeses massacrados por
8 mil soldados do exército brasileiro numa guerra que durou um
ano (1896-1897). O líder também
foi um monge messiânico, Antônio Conselheiro, também fuzilado
como na Guerra do Contestado
aconteceria com o monge José
Maria. A Guerra de Canudos foi
magistralmente registrada por Euclides da Cunha, que passou três

Há 100 anos terminou a maior guerra camponesa da América do Sul, a Guerra do Contestado
semanas no local como correspondente do jornal O Estado de SP
e, em 1902, publicou o livro “Os
Sertões”, um clássico da literatura
brasileira, onde denuncia a ação
do exército: “Aquela campanha
lembra um refluxo para o passado.
E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo”.
Mas, a Guerra do Contestado
envolveu muito mais gente, atingiu inúmeras cidades e uma vasta
região foi o campo de batalha por
quatro anos entre os camponeses
de um lado e 7 mil soldados do
exército federal e além de tropas
estaduais e milhares de milicianos ou “vaqueanos” (mercenários)
privados organizados pela empresa de Percival e pelos fazendeiros
(os coronéis) da região. A Guerra
durou quatro anos e mudou para
sempre aquela região e suas dezenas de cidades.
Cidades como Curitibanos, em
SC, foram cercadas pelos camponeses e incendiadas. Os camponeses se organizaram em “Redutos”,
povoados e cidades criadas por
eles que chegaram a reunir milhares de pessoas, ao mesmo tempo
em que lutavam no campo e nas
cidades contra as forças da ordem
e da propriedade privada, ou melhor, roubada.
Eles eram os “caboclos”, como
eram conhecidos os camponeses
da região descendentes mestiços
de índios, brancos e negros. Depois
de começada a guerra passaram a
ser chamados de “jagunços” pelos
fazendeiros, pelo governo e toda a
imprensa. Passaram a ser “bandidos” que se devia exterminar.
A Guerra do Contestado foi um
épico das forças populares em luta
pela sobrevivência, contra a espoliação e o desprezo absoluto e sem
escrúpulos que as classes dominantes têm pelos pobres, pelos camponeses e trabalhadores.
Essa revolta camponesa e a
guerra pela terra, essência da Guerra do Contestado, foram muitas vezes apresentadas como o resultado
da loucura messiânica e monar-

quista de um curandeiro, o monge
José Maria. Mas, não foi um pregador fanático que provocou uma
guerra em que morreram cerca de
10 mil camponeses, cerca de 2 mil
soldados e 1,5 mil “vaqueanos”.
Essa guerra foi provocada por um
grupo empresarial norte-americano e pelo governo brasileiro.
O presidente do Brasil era, em
1912, Hermes da Fonseca, do Partido Republicano Conservador. Ele
foi o responsável de tudo. Tendo
governado até 1914, portanto começado a guerra, entrega então o
governo ao presidente Venceslau
Brás, do Partido Republicano Mineiro, que garante a ferocidade e o
massacre final até 1916.
O governo brasileiro de Hermes
da Fonseca fez um acordo de construção da Ferrovia São Paulo-Rio
Grande com a Brazil Railway Company, do milionário norte-americano Percival Farquhar. Formado
em engenharia na Universidade de
Yale, um dos centros da elite dos
Estados Unidos, foi vice-presidente
da Atlantic Coast Electric Railway
Co. e da Staten Island Electric
Railway Co., que controlavam o
serviço de bondes em Nova Iorque,
e sócio e diretor da Companhia de
Electricidade de Cuba, além da vice
-presidente da Guatemala Railway.
Esse imperialista explorou negócios em Cuba e na América
Central onde ajudou a construir o
Canal do Panamá. Teve ferrovias e
minas até na Rússia. No Brasil, foi
dono da Light do Rio de Janeiro,
da Light de São Paulo, da Companhia de Navegação do Amazonas,
dos Portos do Rio Grande, Rio de
Janeiro, Paranaguá e de Belém.
Além disso construiu inúmeras ferrovias. Sua mais espetacular obra
brasileira foi a impossível Ferrovia
Madeira Mamoré, em Rondônia.
Assis Chateaubriand, o empresário
de jornais, comprou seu primeiro
jornal, O Jornal, em 1924, com dinheiro doado pelo “bondoso” Percival Farquhar.
Percival Farquhar pretendia dominar todo o transporte ferroviá-
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rio da América Latina. Em 1912,
o The New York Times publicava
que: “Percival Farquhar e Dr. F. S.
Pearson pretendem consolidar as
ferrovias lá (na América Latina)
num grande sistema transcontinental do Canadá ao Cabo Horn”.
(Two New Yorkers Try To Harrimanize South America, The New York
Times, 22 de setembro de 1912)
No Brasil, o empreendedor Percival provocou uma guerra incrível
com matança, miséria e desespero
infindável. Depois disso praticamente limpou a região da madeira
nobre conhecida como araucária,
hoje raridade tombada, e quando
acabou, fechou o negócio e nunca
mais voltou.
A origem do conflito está no
acordo entre o governo federal
e Percival para a construção da
ferrovia São Paulo-Rio Grande.
Em 1908 Percival, através de sua
holding Brazil Railway Company,
adquiriu o controle da Companhia
de Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande – EFSPRG, pertencente a
João Teixeira Soares, que recebera a concessão de D. Pedro II para
construir a ferrovia.
O objetivo de Percival era, após
a conclusão da ferrovia que lhe
daria capacidade de transporte,
explorar a madeira das densas florestas cheias de araucária centenárias existentes na região. Para se
ter uma ideia do tamanho destas
árvores, sob a copa das araucárias
havia imbuias com mais de 10 metros de circunferência.
Essas terras ele viria a receber
como doação do governo federal,
nos termos do contrato de construção da ferrovia, numa faixa de 30
km (15 km de cada lado da ferrovia) e cuja extensão era a da própria estrada de ferro.
Para fazer isso o governo teve
que declarar, fraudulentamente,
que estas terras eram devolutas,
ou seja, públicas. E transformou
assim os milhares de “caboclos”, os
camponeses que viviam na região,
em seres inexistentes e sem direito
a nenhuma terra.

Serge Goulart
A pesquisadora Tatiana Beltrão
relata que “Em setembro de 1914, o
senador Abdon Batista desqualificou
no Plenário denúncias do deputado federal Maurício de Lacerda, do
Rio de Janeiro, que afirmava que a
usurpação de terras era a principal
causa do conflito: — É uma lenda.
Essa gente não tem terras nessas zonas, o que querem é viver sem trabalhar.
Uma das poucas vozes dissonantes no Congresso, Lacerda disse à
imprensa que o Contestado era ‘um
novo Canudos’ e defendia os revoltosos, ‘brasileiros donos de suas terras
e que foram usurpados por uma empresa estrangeira’”. (Há 100 anos,
o fim da sangrenta Guerra do Contestado)
Foi o maior processo de grilagem de terras do Brasil resultado de
um conluio entre o governo federal
e um grileiro norte-americano.
Após a conclusão da ferrovia a
Brazil Railway Company demite os
10 mil trabalhadores que a construíram, são destruídas as cabanas
em que viviam e eles são expulsos
das terras sem ter para onde ir. Esses 10 mil trabalhadores haviam
sido recrutados em Rio de Janeiro
e São Paulo entre desempregados,
trabalhadores e presidiários, com
promessas de salário, moradia, alimentação e repatriamento ao final
dos trabalhos. Porém, o que receberam foi uma demissão brutal e
o abandono nos campos e florestas
do Paraná e Santa Catarina.
Surge, então, a Southern Brazil
Lumber & Colonization Company,
do mesmo Percival, para explorar
madeira e também “colonizar”
essas terras com imigrantes europeus. Essa madeireira chegou a ser
a maior da América Latina.
Do abandono a que foram submetidos os operários da construção
da ferrovia surgiram vilas, povoados e cidades. Um grupo de operários cariocas que trabalhavam
onde, hoje, são as cidades de Joaçaba e Luzerna, no Oeste de Santa Catarina, nunca tiveram como
voltar para casa. Foram obrigados

a acomodar-se às margens do Rio
do Peixe em casebres que eles mesmos tiveram que construir. Contudo, não ficaram desanimados.
Fundaram, também, uma escola de
samba, que faz até hoje o 2º carnaval mais importante de SC. Outros
milhares passaram a vagar pelo
sertão e acabaram juntando-se aos
caboclos na luta por terra.
Como os posseiros camponeses insistissem em existir e recusassem abandonar casa e terra em
que viviam por gerações, a Southern Brazil Lumber & Colonization Company organizou milícias
privadas mercenárias que se encarregaram de semear o terror e
expulsar milhares de camponeses
de suas terras.
Essa gente desesperada, sem ter
para onde ir, começou a se reunir
com o monge José Maria em busca de ajuda. Esse monge José Maria, surgiu em 1911 no município
de Campos Novos (SC) e era um
ex-militar de nome Miguel Lucena de Boaventura, um soldado
desertor. Sua principal ocupação
era curandeirismo e medicina com
plantas e ervas locais. Fundou mesmo uma farmácia gratuita onde
atendia os desvalidos.
Mas, ele se distinguia de outros monges porque não buscava
isolamento e organizava agrupamentos, chamados de os “Quadros
Santos” ou “Cidades Santas”, uns

Locomotiva na ferrovia da Brazil Railway Company
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acampamentos com vida própria.
Além disso criou um corpo especial
de guarda formado por 24 homens
chamada de “Pares de França”, que
o acompanhavam. Messiânico, e
muito ligado aos camponeses miseráveis, retratava a situação social dolorosa dos “caboclos” como
sendo resultado da proclamação
da República em 1889. E anunciava a vinda do Exército Encantado
de São Sebastião (O malfadado rei
de Portugal desaparecido durante
uma guerra louca no norte da África), que voltaria à Terra e viria ao
Contestado para ajudar a combater
as tropas, os fazendeiros e os mercenários da empresa.
O monge organizava os “Quadros Santos”, como uma “comunidade” onde “não valiam as leis
do governo e da empresa”, uma
“comunidade de Deus” onde todos
os bens eram propriedade comum.
Com o início da guerra o misticismo começa a tomar um caráter de
salvação do inferno em que foram
atirados.
Com a “limpeza” feita pela empresa nos seus 6.696 km² de terras,
a cada dia mais posseiros tentavam
buscar outras terras, mas eram expulsos repetidamente por coronéis,
fazendeiros, pelas milícias e finalmente pelo exército. A revolta se
generalizou e haviam cerca de 6
mil revoltosos armados com facão,
espingardas velhas e revolveres,
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Barricada na serraria em Três Barras (SC)

enfrentando 7 mil soldados e mais
2 mil vaqueanos armados com canhões, metralhadoras, granadas e
até aviões.
Em março de 1915, o governo
envia cinco aviões. Três deles são
destruídos no transporte pelas fagulhas da locomotiva à vapor que
os trouxe do Rio de Janeiro. Os
outros entram em ação, mas na
primeira tentativa de bombardear
os camponeses revoltados e suas
“cidades santas”, um dos pilotos
bate seu avião numa araucária
e morre. O outro piloto confuso
se perde e fica sem combustível,
tendo que descer e arranjar gasolina com um fazendeiro, o que
lhe permite escapulir para nunca
mais voltar. Acabou aí a primeira
utilização de aviões em guerra na
América Latina.
A guerra de fato começa em
22 de outubro de 1912 quando
um certo capitão João Gualberto
Gomes de Sá Filho ataca um grupo de caboclos que, com o monge
José Maria, buscavam estabelecerse em Irani. O monge é morto e o
capitão também.
Após a morte de José Maria,
uma mulher, Maria Rosa, com 15
anos, assume o comando espiritual
e militar do conjunto dos revoltosos até sua morte em 28 de março
de 1915, na vila de Reinchardt, lutando contra o capitão Tertuliano
Potyguara e um efetivo de cerca de
710 homens. Se diz que ela combatia montada em um cavalo bran-

co com arreios forrados de veludo,
vestida de branco, com flores nos
cabelos e no fuzil. Depois dela assume o comando aquele que seria
o último comandante do exército
camponês, Adeodato Ramos, chamado pela imprensa de “demônio”.
A morte do capitão João Gualberto Gomes de Sá Filho foi o
pretexto dos governantes que
enviam tropas para esmagar os
revoltosos, que passam a ser chamados de “fanáticos” ou “jagunços”. Já o José Maria, agora santo, é anunciado pelos revoltosos
como próximo a ressuscitar comandando o seu “Exército Encantado de São Sebastião”.
Ele não volta, mas surgem os
“redutos”, as “cidades santas”, comandadas por “virgens”, mulheres
com 14 ou 15 anos, que faziam a
comunicação com o monge morto. A primeira e mais famosa foi
a de Taquaruçu, em Curitibanos,
comandada por uma “virgem” chamada Teodora. A maior delas foi a
de Santa Maria, em SC, que chegou a abrigar 25 mil pessoas.
Essas “virgens”, como eram
chamadas, eram tão sagradas que
podiam andar nuas pelas ruas e
ninguém na Cidade Santa percebia
que estavam sem roupa. A última
das “virgens” sobreviventes conhecida por Dodoca, morreu nos anos
90, em Curitibanos, SC.
Os camponeses revoltados e os
que se juntavam a eles se organizavam como um exército de guer-
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rilheiros. Empregando técnicas
de guerrilha para se defender dos
ataques do governo, sua organização e seus combates tiveram resultados, até certo momento, que
lhes permitiram inclusive passar ao
contra-ataque.
Em determinado momento, 2
de setembro de 1912, lançaram
um “Manifesto Monarquista”,
que como se pode compreender
tinha de monarquista só o nome
e a crença de que “nos tempos da
monarquia, era melhor”. Declararam uma “guerra santa”, cujo
centro era a invasão das fazendas e propriedades de coronéis,
com um discurso que exigia de
todos a pobreza, comunhão de
bens e ódio à república e às instituições do Estado.
Invadiam as fazendas dos coronéis tomando tudo o que precisavam para suprir as necessidades
do reduto. Atacaram inúmeras
cidades onde os alvos eram, invariavelmente, os cartórios, ou qualquer local onde se encontravam os
registros das terras que antes pertenciam a eles, assim como os prédios públicos em geral. Num outro
ataque na localidade de Calmon
destruíram completamente a segunda serraria da madeireira Lumber apesar dela ser defendida por
centenas de milicianos armados a
serviço da empresa.
Em setembro de 1914, os caboclos cercaram a cidade de Curitibanos e a incendiaram atrás do
coronel Francisco Ferreira de Albuquerque, intendente da cidade.
Eles haviam proposto não atear
fogo ao local se lhes entregassem a
cabeça do coronel em uma bandeja. Como o homem escapuliu e só
parou em Blumenau, dali seguindo
para Florianópolis, onde foi nomeado vice-governador em homenagem a sua luta contra os “bandidos
fanáticos”, não restou outra saída e
a cidade ardeu. Um outro coronel
procurado, Marcos Gonçalves de
Farias, maior fazendeiro da região,
se escondeu bem e não foi achado.
Em dois anos a guerra atingiu
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uma região do tamanho do Haiti
ou do estado de Alagoas.
O governo central enviou, então, o general Carlos Frederico de
Mesquita, que se distinguira massacrando camponeses na Guerra de
Canudos. O general atacou o Reduto de Santo Antônio e depois o Reduto de Caraguatá. Neste Reduto,
muito bem defendido, as tropas do
governo já tinham sido derrotadas
e fugido perseguidas por revoltosos, mas agora uma epidemia de
tifo obrigou os camponeses a fugirem do local e se dispersarem.
Considerando a tarefa cumprida o
general Mesquita dá a luta por encerrada e volta para descansar no
Rio de Janeiro.
Entretanto, a guerra iria se intensificar. Os revoltosos rapidamente se reagrupam e se organizam na localidade de Santa Maria,
interior norte do município de Lebon Régis, e os ataques aumentam:
tomam e incendeiam a estação
de Calmon; dizimam a vila de São
João (Matos Costa), atacam Curitibanos e ameaçam Porto União da
Vitória, cuja população abandona a
cidade em desespero.
Em Ponta Grossa, no Paraná,
se publica que os camponeses e
seu exército pretendem marchar
até o Rio de Janeiro para depor
o presidente, o que obviamente
era uma invenção fruto do medo.
Os rebeldes já dominam, nesta
altura dos acontecimentos, cerca
de 10.000 km² da região do Contestado.
O governo, então, envia o general Fernando Setembrino de
Carvalho para comandar as operações. Este chega a Curitiba, em
setembro de 1914, chefiando 7 mil
homens, com ordens de sufocar a
rebelião e pacificar a região a qualquer custo. A guerra se intensifica
com a utilização de todo tipo de armas modernas, canhões, granadas,
metralhadoras contra o exército de
miseráveis armados de facão, espingardas e revolveres.
Depois de várias tentativas o
Reduto de Taquaruçu foi destruído

Coronel Marcos Gonçalves de Farias

em fevereiro de 1914. O exército
bombardeou a cidade de longe. Foi
um massacre com metralhadoras,
canhões e granadas. No livro “A
Campanha do Contestado”, Demerval Peixoto, que participou dos
combates como soldado, cita o relatório do médico militar: “Pernas,
braços, cabeças, casas queimadas...
Fazia pavor e pena o espetáculo que
se desenhava aos olhos. Pavor motivado pelos destroços humanos; pena
das mulheres e crianças que jaziam
inertes por todos os cantos”.
A ordem era “acabar com os
fanáticos”, diz em suas memórias
o general Setembrino de Carvalho, orgulhoso comandante das
tropas. Relata também um telegrama onde um capitão escreve:
“Tomei e arrasei 13 redutos com
enormes sacrifícios do meu heroico destacamento. Matamos em
combate perto de 600 jagunços,
não contando o grande número
de feridos. Arrasei perto de 5 mil
casas e 10 igrejas”.
Começa o desmoronamento do
exército camponês com a dispersão, as deserções, a fuga para longe
e a consequente quebra da moral
dos revoltosos a preparação da sua
derrota. Estavam há anos lutando
uma guerra por sua vida, pela vida
de suas famílias, para retomar as
terras que lhes foram roubadas.
Aos poucos Santa Maria, li-
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derada por Adeodato Ramos, vai
ficando isolada. Os “bombeiros”
- espiões do movimento – trazem
notícias de chefes rebeldes estavam
se rendendo. Em Itaiópolis, SC, o
líder Antônio Tavares se entregou
aos militares. Em Canoinhas, SC,
outro líder de Reduto, Bonifácio
Papudo também se rende. Os dois
eram conhecidos líderes militares
da guerra com muita experiência
de combate. Era o começo do fim.
Em 5 de abril, o tenente-coronel
Estillac escreve que após o ataque
à Santa Maria “tudo foi destruído,
subindo o número de habitações
destruídas a 5.000 (…) as mulheres
que se bateram como homens foram
mortas em combate (…) o número
de jagunços mortos eleva-se a 600.
Os redutos de Caçador e de Santa Maria estão extintos. Não posso
garantir que todos os bandidos que
infestam o Contestado tenham desaparecido, mas a missão confiada ao
exército está cumprida”.
Adeodato Ramos fugiu com tropas no seu encalço e conseguiu,
ainda, escapar e vagou, sem outro
objetivo que sobreviver, durante
8 meses escondendo-se nas matas
da região. Em agosto de 1916, o
último líder militar dos revoltosos é preso sem resistência. Estava exausto a beira do caminho. O
jornal O Imparcial, de Canoinhas
(SC), publicou que “O demônio
está encarcerado”.
Adeodato Ramos era um homem surpreendente, com incríveis
capacidades militares e de liderança. Não era ignorante como as autoridades pintavam todos os revoltosos. Após ouvir a sentença de 30
anos de prisão declamou, no próprio tribunal, estes versos irônicos:
“Para tirar o mal do mundo / Tinha feito uma jura / Ajudei nosso
governo / A quem amo por ternura
/ Acabei com dez mil pobres / Que livrei da escravatura / Liquidei todos
os famintos / E os doentes sem mais
cura / Quem é pobre neste mundo
/ Só merece sepultura”. Adeodato
foi morto em 1923, numa suposta
tentativa de fuga da prisão.

Há 100 anos terminou a maior guerra camponesa da América do Sul, a Guerra do Contestado
A Guerra do Contestado foi
uma guerra heroica e impressionante, mas que os camponeses
não tinham nenhuma possibilidade de vencer frente à superioridade técnica e aos recursos imensos colocados contra eles pela
coalizão do governo federal, de
dois governos estaduais, Paraná
e Santa Catarina, pelos fazendeiros e pelo poder da Lumber e seu
exército de mercenários.
Como a história já mostrou repetidas vezes, os camponeses são
capazes de se revoltar, de guerrear, de travar lutas heroicas, de demonstrar uma coragem, uma determinação e um desprendimento
impressionantes, mas eles não têm
como vencer sozinhos. Eles não
têm uma saída política indepen-

dente para apresentar e derrotar
política e socialmente seus adversários. Eles não se enfrentam mais
com senhores feudais. Seus inimigos, hoje, assim como na Guerra
do Contestado, são os capitalistas
que dominam a economia a partir
das cidades, das fábricas, dos bancos, e daí estendem seu poder para
todo o campo e toda a nação. Eles
dependem para chegar à vitória de
conseguir constituir uma aliança
com os setores que, estes sim, são
os decisivos na sociedade capitalista, o proletariado revolucionário
das cidades que é o coração e a
alma da sociedade capitalista.
A Guerra do Contestado merece ser estudada em detalhes por
todos os revolucionários, e não só
do Brasil. Ela é parte da história re-
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volucionária do povo trabalhador
brasileiro e testemunha da covardia, do entreguismo, da submissão
ao imperialismo, da ferocidade e
falta de escrúpulos, da mediocridade e da incapacidade histórica da
burguesia brasileira.
A Lumber corta madeira e vende terras até 1938, quando já falida, Getúlio a estatiza. Os coronéis
continuam até hoje os principais
proprietários das terras na região
mais pobre do sul do Brasil, exatamente a região da guerra.
Faz 100 anos que a guerra acabou e a luta pela Reforma Agrária continua sendo uma bandeira
democrática, anti-imperialista e
revolucionária, mesmo que hoje
em condições muito diferentes da
Guerra do Contestado.

Stalin, de Leon Trotsky:
uma obra-prima do marxismo
Alan Woods
Em 20 de agosto de 1940, a vida
de Trotsky terminou brutalmente
quando um agente estalinista afundou uma picareta de alpinista em
sua cabeça indefesa. Entre as obras
que deixou sem terminar estava a
segunda parte de Stalin. Esta obra
é, provavelmente, única na literatura Marxista na tentativa de explicar alguns dos acontecimentos
mais decisivos do século XX, não
somente em termos das transformações econômicas e sociais que
formam uma época, como também
da psicologia individual dos que
aparecem como protagonistas de
um grande drama histórico.
A relação entre a psicologia individual e os processos históricos
proporciona um tema fascinante
aos estudiosos da história e constitui a base do presente trabalho. De
onde veio Stalin, que começou sua
vida política como um revolucionário e um bolchevique e terminou
como um tirano e um monstro? Estava predeterminado, seja por fatores genéticos ou pelas condições de
sua infância?
Há algumas circunstâncias na
vida anterior de Stalin, minuciosamente analisadas por Trotsky,
que sugerem certas tendências à
sede de vingança, à inveja e a uma
tendência cruel, inclusive sádica.
Consideradas de forma isolada,
contudo, estas tendências não podem ter uma importância decisiva.
Nem toda criança que é maltratada
por um pai bêbado se converte em
um ditador sádico, da mesma forma que nem todo artista fracassado, ressentido pela rejeição da sociedade vienense, se converte em
Adolf Hitler.
Para que este tipo de transformação ocorra são necessários
grandes acontecimentos históri-
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cos e convulsões sociais. No caso
de Hitler foi o colapso econômico
da Alemanha, depois da queda de
Wall Street, que lhe deu a oportunidade de dirigir um movimento
de massas da pequena burguesia
arruinada e do lumpemproletariado desclassificado. No caso de Stalin foi o refluxo do movimento que
se seguiu à Revolução Russa, o esgotamento das massas depois dos
grandes esforços da Guerra, da Revolução e da Guerra Civil e o isolamento da revolução em condições
de atraso e pobreza espantosos, o
que levou ao surgimento de uma
burocracia privilegiada.
Os milhões de funcionários que
afastaram os trabalhadores se consolidaram como uma casta privilegiada. Estes arrivistas necessitavam
de um líder que defendesse seus
interesses. Mas este líder tinha que
ser um homem com credenciais
revolucionárias – um bolchevique
com um pedigree sólido: “Chegado
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o momento, chega o homem”. A
burocracia soviética encontrou seu
representante em Iossif Djugashvili, conhecido como Stalin.
À primeira vista, Stalin não
pareceria uma escolha óbvia para
calçar os sapatos de Lênin. Stalin
não tinha nenhuma ideologia que
não fosse a de ganhar poder e se
aferrar a ele. Tinha uma tendência
à suspeita e à violência. Era um típico aparatchik – de mente estreita
e ignorante, como as pessoas cujos
interesses representava. Os outros
dirigentes bolcheviques passaram
anos na Europa Ocidental, falavam
línguas estrangeiras com fluidez
e participaram pessoalmente do
movimento operário internacional.
Stalin não falava idiomas estrangeiros e inclusive falava pobremente o russo com um forte sotaque
georgiano.
Este paradoxo é explicado por
Trotsky. Uma época revolucionária
exige dirigentes heroicos, grandes
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escritores e oradores, pensadores
audazes que são capazes de colocar em palavras as aspirações
inconscientes ou semiconscientes
das massas para mudar a sociedade, traduzindo-as em palavras de
ordem apropriadas. É uma época
de gigantes. No entanto, um período contrarrevolucionário é um
período de refluxo, de retiradas e
de desmoralização. Tais períodos
não requerem gigantes, mas pessoas de uma estatura muito menor.
É o momento dos oportunistas, dos
conformistas e dos apóstatas.
Em tais circunstâncias, não mais
se requer visionários audazes ou
indivíduos heroicos. Governa a suprema mediocridade, e Stalin era
a mediocridade suprema. Naturalmente, esta definição não esgota
suas qualidades, de outra forma
nunca teria tido êxito em se elevar
acima das cabeças das pessoas que
eram, em todos os aspectos, superiores a ele. Ele também possuía
vontade e determinação férreas,
uma sede implacável e obstinada
pelo poder e pela ascensão pessoal, e uma habilidade inata na manipulação das pessoas, explorando
seu lado débil, manobrando e intrigando.
Tais qualidades no contexto de
uma revolução que avança são somente de importância de terceira
categoria, mas no refluxo da maré
da revolução podem ser utilizadas
com grande resultado. O modo
como isto se aplica no caso de Stalin é explicado por Trotsky com
uma massa de material cuidadosamente acumulado, retirado tanto
de seus arquivos pessoais quanto
de muitas outras fontes, incluindo
as memórias de bolcheviques, estalinistas, mencheviques e, sobretudo, de revolucionários georgianos
que conheciam intimamente o homem.

O PAPEL DO INDIVÍDUO
A tentativa de reduzir os grandes acontecimentos a personalidades individuais é superficial e, no

geral, reflete a incapacidade de
abordar a história a partir de um
ponto de vista científico. O materialismo histórico encontra a fonte
principal da história no desenvolvimento das forças produtivas. Mas
isto de forma alguma nega o papel
do indivíduo na história. Pelo contrário, o processo histórico somente pode se expressar através da
ação de homens e mulheres.
Descobrir a complexa interação
entre o particular e o geral, entre
as personalidades e os processos
sociais, é uma tarefa difícil. Mas
pode ser realizada. Marx se ocupou
deste aspecto de forma brilhante
em “O Dezoito Brumário de Luis
Bonaparte”, onde mostra como,
sob certas circunstâncias históricas, uma mediocridade, como o
homem chamado por Victor Hugo
de Napoléon le Petit (Napoleão, o
Pequeno), pôde chegar ao poder.
A forma precisa como o individual atua com os processos objetivos
nunca foi examinado com tanto esforço.
Determinou a personalidade de
Stalin o destino da URSS? Basta
colocar a pergunta para ficar exposta sua total falsidade. A derrota
da revolução europeia significou
que o regime de democracia operária estabelecido pela Revolução
de Outubro não podia sobreviver.
Uma vez que a revolução ficou
isolada em condições espantosas
de atraso econômico e cultural, a
ascensão da burocracia era inevitável, com ou sem a presença de
Stalin. Mas, pode-se dizer que a
natureza particularmente horrível
do regime, seus métodos sádicos
e a escala monstruosa do terror
foram determinados em grande
medida pelo caráter de Stalin, sua
paranoia e sua insaciável sede de
vingança.
O Stalin, de Trotsky, é um fascinante estudo da forma como o
caráter peculiar de um indivíduo,
suas características e psicologia
pessoais interagem com os grandes
acontecimentos. Por essa mesma
razão teve seus detratores. Houve
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muitas tentativas de apresentar o
Stalin como uma obra motivada
pelo desejo de Trotsky de desacreditar o seu inimigo do Kremlin ou,
pelo menos, como uma explicação
em que os fatores de índole pessoal ou psicológica se prestam a um
estudo objetivo impossível. Tal julgamento superficial comete uma
grave injustiça ao autor. Trotsky já
se antecipava a estas críticas quando escreveu:
“O tema de que agora me ocupo
é único. Portanto, sinto que tenho
o direito de dizer que nunca contemplei um sentimento de ódio em
relação a Stalin. Em certos círculos
se disse e escreveu muito sobre meu
suposto ódio a Stalin que, pelo que
parece, me enche de julgamentos
sombrios e problemáticos. Posso
apenas dar de ombros em resposta
a tudo isto. Nossos caminhos se dividiram há tanto tempo que qualquer
relação pessoal que pudesse haver
entre nós há já muito tempo se extinguiu completamente. De minha
parte, e na medida em que eu seja
a ferramenta de forças históricas
que me são alheias e hostis, meus
sentimentos pessoais em relação a
Stalin são indistinguíveis de meus
sentimentos em relação a Hitler ou
ao Mikado japonês” (Stalin, da atual edição, Capítulo 14: “A Reação
Termidoriana”, seção: “A vingança
da história”).
É uma característica dos historiadores acadêmicos ocultarem-se
por trás de uma fachada do que se
supõe ser a imparcialidade. Mas,
de fato, todo historiador escreve a
partir de um ponto de vista particular. Isto é particularmente evidente
nas histórias da Revolução Russa
– ou mesmo da Revolução Francesa, para o caso. Como prova disso,
podemos assinalar a inundação de
livros “especializados” sobre a Revolução Russa que se produzem a
cada ano, particularmente a partir
da queda da União Soviética, que
pretendem aportar a prova irrefutável de que Lênin e Trotsky eram
monstros sedentos de sangue e que
a União Soviética não logrou nada,

Alan Woods
exceto a KGB e o Gulag.
Basta arranhar a superfície para
que a máscara da objetividade acadêmica deslize, revelando as feias e
retorcidas características de um fanático anticomunista. Em contraste
com a hipócrita pseudo-objetividade dos historiadores acadêmicos,
Trotsky se aproxima da questão da
contrarrevolução estalinista como
um Marxista e um revolucionário.
Existe uma contradição entre ter
um interesse apaixonado por mudar a sociedade e, ao mesmo tempo, ser capaz de uma valorização
objetiva dos acontecimentos históricos e do papel dos indivíduos no
processo histórico? Deixemos que
Trotsky responda por si mesmo:
“Aos olhos de um filisteu, um
ponto de vista revolucionário é praticamente equivalente à ausência de
objetividade científica. Acreditamos
em todo o contrário: somente um revolucionário – sempre, é claro, que
esteja equipado com o método científico – é capaz de pôr a descoberto
a dinâmica objetiva da revolução. A
apreensão do pensamento em geral
não é contemplativa, mas ativa. O
elemento da vontade é indispensável para se penetrar nos segredos da
natureza e da sociedade. Da mesma
forma que um cirurgião, de cujo bisturi depende uma vida humana, distingue com sumo cuidado entre os
diferentes tecidos de um organismo,

um revolucionário, se tem uma atitude séria para com sua tarefa, está
obrigado com toda a consciência a
analisar a estrutura da sociedade,
suas funções e seus reflexos” (Trotsky, A revolução chinesa, 1938).

SOBRE A NOVA EDIÇÃO
Ninguém pode reclamar do fato
de se haver produzido a edição
definitiva do Stalin. Era uma obra
inacabada no dia do assassinato de
Trotsky e permanecerá inacabada
para sempre. O que podemos dizer
sem temor à contradição é que esta
é a versão mais completa do livro
que já foi publicada.
Houve outras edições do livro
que nunca foram satisfatórias e
algumas eram inclusive enganosas. Para a preparação deste projeto comparamos as traduções de
outras versões. Todas elas eram
inadequadas de diferentes formas.
Reunimos todo o material que se
encontrava disponível a partir dos
arquivos de Trotsky em inglês e o
complementamos com material
adicional em russo.
A nova edição contém umas
86.000 palavras adicionais. Isto
supõe um aumento de, aproximadamente, trinta por cento sobre
o livro em seu conjunto. Mas, na
segunda parte, onde se encontra
quase todo o novo material, o tex-
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to foi aumentado em, aproximadamente, uns noventa por cento.
Se Trotsky não tivesse morrido é claro que ele teria produzido
uma obra infinitamente melhor.
Ele teria feito uma seleção rigorosa do material bruto. Como um
escultor consumado, ele o teria
polido e voltado a polir, até que
alcançasse as alturas deslumbrantes de uma obra de arte. Não podemos esperar alcançar tais alturas. Não sabemos que material o
grande homem teria selecionado
ou rejeitado. Contudo, sentimos
que estamos sob uma obrigação
histórica, pelo menos de pôr à disposição do mundo todo o material
que está disponível para nós.
Apesar de todas as dificuldades, este trabalho foi de um grande valor educativo. Encontramos
em muitas peças que foram descartadas como coisas sem nenhum interesse uma visão fascinante do pensamento de Trotsky.
Igual aos últimos trabalhos de
Marx, Engels e Lênin, os escritos
dos últimos anos de Trotsky são
o produto de uma mente madura
que era capaz de dispor de toda
uma vida de rica experiência. De
particular interesse são suas observações acerca da dialética e
da teoria marxista no Apêndice
“Stalin como teórico”, as quais,
na medida que eu saiba, nunca
foram publicadas anteriormente.
Ao colocar à disposição, pela
primeira vez, uma grande quantidade de material que foi excluída
arbitrariamente do Stalin e que
permaneceu escondida em caixas
poeirentas durante três quartos de
século estamos pagando uma dívida com um grande revolucionário e proporcionando, ao mesmo
tempo, uma grande quantidade
de material novo e valioso para
a nova geração que está lutando
para encontrar as ideias e o programa para mudar o mundo. Este
é o único monumento que ele teria almejado.
Londres, 18 de maio de 2016

A história da biografia inacabada
de Stalin, de Leon Trotsky
Rob Sewell
Wellred Books, a editora da Corrente Marxista Internacional, orgulha-se de apresentar uma obra que tardou
80 anos para ser realizada. A biografia inacabada de Stalin, de Leon Trotsky: a mais extensa e completa edição do
livro nunca antes publicada, a partir do arquivo do material original. Eis a história que está por trás deste livro.

INTRODUÇÃO PELA WELLRED BOOKS
Em 20 de agosto de 1940, a
vida de Trotsky terminou brutalmente quando um agente estalinista afundou um piolet1 em sua
cabeça. Entre as obras que deixou
sem finalizar, estava a segunda
parte de sua biografia sobre Stalin.
Esta obra é, provavelmente,
a única na literatura marxista na
intenção de explicar alguns dos
acontecimentos mais decisivos do
século XX, não somente em termos
das transformações econômicas
e sociais que formam uma época,
mas da psicologia individual dos
que aparecem como protagonistas
de um grande drama histórico. É
um estudo fascinante do modo em
que o caráter peculiar de um indivíduo, suas características pessoais
e sua psicologia, interage com os
grandes eventos.
O que sucedeu com Stalin, que
começou sua vida política como
um revolucionário e um bolchevique e terminou como um tirano e
um monstro? Estava predeterminado, seja por fatores genéticos ou
pelas condições de sua infância?
Sobre a base de uma massa de material cuidadosamente montado a
partir de seus arquivos pessoais e
de muitas outras fontes, Trotsky
proporciona a resposta a estas perguntas.
Na presente edição reunimos
todo o material que estava disponível a partir dos arquivos de Trotsky
em inglês e os completamos com

material adicional traduzido do
russo. É a versão mais completa do
livro que já se publicou. Nas vésperas do centenário da Revolução de
Outubro, acreditamos que o livro
Stalin de Trotsky é relevante e inspirador como nunca antes.
A versão em inglês encontra-se
pronta e uma campanha para viabilizar sua impressão foi realizada
desde maio de 2016 pelo site Kickstarter na internet. A campanha
alcançou seu objetivo em junho,
mas ainda está aberta para ampliar

o número de exemplares a serem
impressos. As demais sessões da
Corrente Marxista Internacional
já empenham esforços para a tradução dessa obra para outros idiomas.

A HISTÓRIA DA BIOGRAFIA INACABADA
DE STALIN, DE LEON TROTSKY
O livro Stalin, de Leon Trotsky,
foi encomendado pela editora Harper Brothers de Nova York em fevereiro de 1938 e publicado pela

Alan Woods e Steban Volkov, neto de Trotsky, lançam livro “Stalin” no México
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primeira vez em inglês em 1946.
Stalin foi a última obra importante de Trotsky. Mas sua vida se viu
arrebatada por um assassino estalinista em 20 de agosto de 1940. O
livro nunca foi finalizado.
Enquanto Trotsky trabalhava no
livro, o manuscrito estava sendo
traduzido para o inglês por Charles
Malamuth. Depois de seu assassinato, os manuscritos inacabados
foram entregues a Malamuth, não
somente para traduzir, mas, na
realidade, para editar o trabalho
para sua publicação.
Qualquer que fosse o talento de
Malamuth, esta foi uma tarefa política para a qual estava completamente inadequado. Quando o livro
foi finalmente publicado, a nova
versão “corrigida” continha grandes pedaços de material inserido
pelo editor, que eram claramente
uma violação do pensamento político de Trotsky. Que pese os protestos indignados da viúva de Trotsky,
Natalia Sedova, o material ofensivo foi mantido pela editora.
A principal razão para a reedição desta edição recentemente ampliada de Stalin de Trotsky é pôr
fim a esta violação e inserir o material que foi excluído pelo editor.
Este projeto de voltar a publicar o
Stalin original de Trotsky nesta forma atualizada levou mais de uma
década para sua edição. O volume
elimina as inserções políticas de
Malamuth, que somaram mais de
10 mil palavras, e restaura o manuscrito original a partir do material inédito dos arquivos de Trotsky
depositados na Universidade de
Harvard.
Esta nova edição é a mais completa publicada em algum idioma,
incluindo o inglês e o russo, e seu
tamanho aumentou 30% em comparação com o original. Representa o trabalho mais extenso nunca
antes realizado para “reconstruir”
o livro e compreende quase cem
mil palavras a mais que a edição
original de 1946. Malamuth explicou que havia deixado exatamente
como estava os primeiros sete capí-

tulos, “com exceção de umas poucas
eliminações de material repetitivo”.
Tomamos a liberdade de restaurar este material da melhor maneira possível. No lugar de seguir a
disposição de Malamuth, elegemos
nosso próprio critério, seguindo a
cronologia dos acontecimentos. A
edição deste material para assegurar sua máxima continuidade
foi concluída por Alan Woods, que
também traduziu o grosso do material em russo.

OS ARQUIVOS DE TROTSKY
No ano de 2003, enquanto estava numa viagem política pelos
Estados Unidos, visitei Boston e
aproveitei para visitar os arquivos
de Trotsky na universidade próxima. Trotsky havia acordado que o
material fosse enviado a Harvard
para sua custódia. “Os arquivos vão
[para os Estados Unidos] esta manhã no trem”, escreveu Trotsky em
17 de julho de 1940, pouco mais
de um mês antes de seu assassinato (suplemento dos Escritos de
1934-1940, p. 863).
Surpreendeu-me
a
grande
quantidade de material contido
no arquivo. Chamou-me a atenção
o material acerca do último livro
de Trotsky – Stalin. Para minha
surpresa, descobri que havia nove
caixas grandes de manuscritos no
arquivo, os manuscritos Harper
(peças H1 – H28), que contém todos os materiais preparatórios para
o livro de Stalin. Estes continham
todos os arquivos originais, os rascunhos, os testes de galeria, recortes de jornais e notas manuscritas e
datilografadas, assim como um número de caixas que contém todas
as traduções para o inglês de Charles Malamuth dos originais russos
de Trotsky.
O primeiro que chama a atenção acerca da coleção de Stalin são
as diferentes camadas, acumuladas
como estratos geológicos, que foram utilizados para produzir a primeira metade do livro, quer dizer,
a que chega até 1917. Estes primei-
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ros rascunhos continham textos
manuscritos e datilografados e os
manuscritos posteriores estavam
completamente
datilografados,
traduzidos e, em seguida, devolvidos a Trotsky para sua posterior correção, edição e polimento.
Trotsky, sem dúvida, tomava com
muito orgulho o “polimento” de
seus escritos, assim como a busca
da melhor tradução para o inglês,
para que o significado pudesse ser
o mais preciso possível.
Minha primeira visita a Harvard
simplesmente identificou o que havia lá. Em visitas posteriores, solicitei ver todo o arquivo do Stalin,
que me foi entregue na sala de leitura em um grande carrinho. Os arquivos que continham os materiais
se encontram em grandes caixas de
arquivo e numerados em pastas separadas (bsmRuss 13.3) H1 – H28.
Estes também contêm todos os recortes de revistas e diversos materiais que foram traduzidos para o
inglês, mas não utilizados na edição final do livro, incluindo os rascunhos originais, conservados nas
pastas H14 – H19.

CHARLES MALAMUTH
A primeira parte de Stalin ocupa-se de maneira magistral do papel do indivíduo na história, traçando a evolução de Stalin desde
que era um jovem garoto no Seminário até que se converteu em
um revolucionário profissional nos
anos prévios à Revolução de 1917.
Mas a segunda parte incompleta
que, inclusive na edição mutilada
publicada, contém material extremamente interessante, viu-se embaçada pelas adições introduzidas
por Charles Malamuth. Isto não
era simplesmente um material de
ligação para cobrir algumas lacunas nos escritos, como ele justificou, mas foi composto de pedaços
inteiros de texto em certos capítulos, que contradizem claramente a
linha política do livro.
Quando a viúva de Trotsky, Natalia Sedova e o advogado de Trot-
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sky, Albert Goldman, viram o texto,
opuseram-se veementemente à publicação do livro nesta forma vulgarizada. Esteban Volkov, neto de
Trotsky, também tentou, sem êxito,
impedir a republicação do livro no
final da década de 1960.
Como pôde um homem como
Malamuth terminar a edição de
Stalin de Trotsky? O conhecimento de Charles Malamuth do russo
era certamente útil e seu talento
foi posto em bom uso na tradução
de alguns dos artigos de Trotsky.
Trotsky, como veremos, nunca esteve muito impressionado por este
jovem “simpatizante” nem por suas
habilidades. Trotsky, porém, estava
muito necessitado de ajuda e tinha
que trabalhar com o material que
estava a sua disposição.
Em 15 de fevereiro de 1938 (o
dia anterior ao assassinato de Leon
Sedov, filho de Trotsky, em Paris),
Trotsky foi abordado por Harper
Brothers, a editora estadunidense,
com uma oferta de 5 mil dólares,
que seriam pagos a prazo, para
escrever uma biografia de Stalin.
Trotsky, que estava profundamente afetado pela trágica perda de
seu filho, não estava em absoluto
interessado na oferta da editora. A
morte de Sedov foi um golpe devastador para Trotsky e Natalia,
outro ato de vingança de Stalin.
Por outro lado, Trotsky já havia começado a trabalhar em outro livro,
uma biografia de Lenin, a primeira
parte da qual já havia terminado
em novembro de 1934.
Pressionado por sérias dificuldades financeiras, Trotsky eventualmente superou sua rejeição
e aceitou a proposta dos Harper.
Charles Malamuth, que havia traduzido alguns dos escritos menores de Trotsky, estava disponível
e, portanto, ficou encarregado da
tarefa de traduzir a obra recém
-encomendada. Claramente encantado perante a perspectiva de
uma oferta tentadora, Malamuth
escreveu em uma carta: “Stalin
2

promete ser um marco histórico em
meus esforços de tradução”. Trotsky,
entretanto, não estava totalmente
convencido, mas tinha poucas alternativas diante da falta de tradutores do russo disponíveis. Por outro lado, havia recebido a garantia
de que ele poderia supervisionar e
referendar pessoalmente todas as
traduções antes de sua publicação.

O TRABALHO COMEÇA
E OS PROBLEMAS
No princípio de abril de 1938,
o trabalho de Stalin se iniciou seriamente. Em 26 de abril, Trotsky
escreveu a Sara Weber informando
que estava “trabalhando agora no
livro de Stalin”. Mas ele havia encontrado um problema que queria
que ela resolvesse. “Em cada página me confronto com a pesquisa de
dados geográficos, históricos, cronológicos, biográficos, entre outros”,
no que lhe pediu: “não seria possível encontrar uma enciclopédia da
época pré-revolucionária [russa] em
Nova York? [...] A questão é muito
importante para mim, porque do
contrário meu trabalho se entorpeceria constantemente”.
Ao fim de alguns meses, Malamuth recebeu o manuscrito russo
do primeiro capítulo: “A família e
a escola”. As coisas pareciam caminhar bastante rapidamente. O
segundo capítulo foi enviado por
correio a Malamuth em 16 de agosto e o terceiro capítulo em 12 de
setembro. Mas o trabalho não pode
prosseguir tão bem devido a várias
interrupções. Antes do fim do ano,
Harper havia negado a Trotsky antecipações financeiras sobre a base
de que era lento na entrega das
partes do manuscrito.
Haviam outros problemas com
o livro. Sem pedir permissão a
Trotsky, Malamuth havia mostrado o manuscrito a terceiros, mais
exatamente, a Max Shachtman e a
James Burnham, que estavam encabeçando uma minoria no SWP2

estadunidense que se opunha a
análise de Trotsky do caráter da
URSS. Quando Trotsky teve conhecimento disto ficou furioso, tomando o incidente como um abuso de
confiança. Trotsky se queixou a Joseph Hansen:
“Então, ao contrário de todas as
minhas advertências, ele [(Malamuth)] permitiu-se uma indiscrição
condenável com meu manuscrito.
Protestei. Seu dever elementar deveria ter sido se desculpar por seu erro
e tudo haveria estado novamente em
ordem. Também me parece que os
camaradas Burnham e Shachtman
cometeram um erro ao entrar numa
discussão com ele acerca da qualidade do manuscrito sem perguntarem
a ele se tinha ou não minha autorização para lhes dar o manuscrito.
O melhor haveria sido que os camaradas Burnham e Shachtman, por
iniciativa própria, tivessem explicado que, junto com Malamuth, foram
um tanto indiscretos e que era melhor reconhecer como tal e deixar as
coisas assim”.
Nesta carta, Trotsky concluiu
sem rodeios: “Malamuth parece ter,
ao menos, três qualidades: que não
sabe russo; que não sabe inglês; e
que é tremendamente pretensioso.
Duvido que ele seja o melhor dos
tradutores [...]” (suplemento dos
Escritos 1934-1940, p. 830 – grifos
do autor). Nestas poucas palavras,
Trotsky revela uma apreciação
perspicaz da pretensão de Malamuth, que foi amplamente demonstrada pelos acontecimentos
posteriores. Mas não houve outra
solução que seguir utilizando seus
serviços.
A indignação de Trotsky com
esta indiscrição refletia sua profunda preocupação pela segurança
e o temor de que o manuscrito de
Stalin pudesse cair em mãos erradas. Este era um perigo muito real
nesse momento. Trotsky estava
comprometido numa luta de vida
ou morte contra os crimes do stalinismo. Stalin estava obcecado com
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Trotsky e estava determinado a silenciá-lo. Portanto, ordenou a seus
agentes da polícia secreta – a GPU3
– que penetrassem no movimento
trotskista e levassem a cabo o máximo de sabotagem. Os agentes stalinistas já haviam conseguido atear
fogo em sua casa em Prinkipo (durante seu exílio na Turquia), onde
alguns de seus papéis e documentos foram destruídos. “A GPU irá
fazer todo o possível para pôr suas
mãos em meus arquivos”, escreveu
Trotsky em 10 de outubro de 1936
(Escritos 1935-1936, p. 440). Um
mês depois, seus arquivos depositados no Instituto Holandês de
História Social foram saqueados
em Paris e alguns documentos roubados. “Com o objetivo de me deixar impotente frente à difamação, a
GPU está tratando de pôr suas mãos
em meus arquivos, seja por roubo,
arrombamento ou assassinato”, declarou Trotsky (Ibid., p. 462).
Mark Zborowsky, um agente
stalinista, se infiltrou no movimento na França e colocou-se no círculo de confiança de Leon Sedov.
Os de língua russa eram escassos
e o movimento tinha uma necessidade desesperada de ajuda. Com
o tempo, chegou a ajudar na edição do Boletim da Oposição em
Paris. Zborowsky, cujo codinome
de partido era “Etienne”, logo teve
acesso ao cofre que continha a correspondência entre Sedov e Trotsky. Fazendo uso de sua posição,
passava regularmente informação
sobre Trotsky à inteligência soviética que, depois, repassava a Stalin
pessoalmente. Foi Zborowsky que
se assegurava de que as cópias dos
escritos de Trotsky fossem colocados sobre a mesa de Stalin antes,
inclusive, de sua publicação. Stalin lia cada número do Boletim da
Oposição, prestando especial atenção aos artigos sobre ele.
Trotsky temia que, por meio do
roubo ou outras maneiras, os agentes de Stalin roubassem ou destruíssem os rascunhos. Portanto, fo3

ram tomadas todas as precauções
para os manterem a salvo. Estes temores estavam bem fundamentados. Quando Stalin foi informado
sobre o novo trabalho de Trotsky,
enfureceu-se e dispôs-se a chegar
a qualquer extremo para evitar sua
publicação.
Ao longo de 1939, Trotsky seguiu adiante com Stalin, mas passou por mais interrupções, com
a necessidade de sair da casa de
Diego Rivera em maio, depois da
ruptura de Rivera com o trotskismo e, em seguida, a batalha legal
pela custódia de seu neto, Sieva
(Esteban Volkov). Sieva deixaria a
Europa e passaria a seu novo lugar
com Trotsky e Natalia na Cidade
do México em 6 de agosto de 1939.

O ASSASSINATO DE TROTSKY
Em abril de 1940, no momento
do primeiro atentado à sua vida,
a metade do livro já estava terminada (até 1917) e o resto do livro
estava em diversas fases de elaboração. O livro estava agora em
espera, com quase todo o trabalho
dedicado a atender as disposições
legais necessárias para a investigação do ataque, assim como aos tribunais mexicanos. Trotsky também
teve que responder a uma enxurrada de mentiras e calúnias dos periódicos stalinistas do México e do
exterior, já que intensificaram seus
ataques verbais. No momento do
assassinato de Trotsky, em 20 de
agosto, o livro estava pela metade,
com uma grande quantidade de
material restante como rascunho
em diferentes níveis de elaboração.
Ele havia revisado a tradução em
inglês dos seis primeiros capítulos,
mas não havia tido a oportunidade
de fazê-lo com o sétimo.
Uma série de mitos circulou
acerca do livro Stalin, principalmente pelo próprio Charles Malamuth. Ele inventou a lenda de
que, no ataque de agosto, alguns
dos manuscritos de Stalin estavam
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salpicados de sangue e outros totalmente destruídos. Repete isto
em seu prefácio ao livro Stalin:
“Alguns dos manuscritos da parte
inacabada estavam no escritório de
Trotsky, amarrados a enormes e longas tiras com muitas folhas coladas
de ponta a ponta. No momento do
ataque, e na luta contra o assassino,
partes do manuscrito não ficaram
somente salpicadas de sangue, mas
totalmente destruídas”.
Não há evidência alguma nos
arquivos de Trotsky em Harvard
que apoiem esta afirmação. Havendo examinado todas as páginas do
material original de Stalin, incluindo as longas tiras coladas de ponta
a ponta, posso dizer com segurança que não há evidência de manchas de sangue nem de nenhuma
outra coisa que apoie este conto
de fadas. Absolutamente nenhum
dano pode ser visto. A fotografia
da polícia do escritório de Trotsky
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depois do assassinato revela alguns
jornais largados pelo chão depois
da luta, mas não há nenhum sinal
de “longas tiras de testes de galeria
salpicados de sangue”. É evidente
que Charles Malamuth inventou
esta história para dramatizar todo
o assunto e promover assim seu
próprio papel em “resgatar” o manuscrito de Trotsky. Este não é o
único exemplo do comportamento
inescrupuloso de sua parte.
Depois da morte de Trotsky,
a editora estadunidense, que era
dona dos direitos autorais do livro,
colocou Malamuth como responsável, não somente da tradução,
mas da “edição” final do livro. Para
eles, isto era simplesmente um cálculo comercial para salvar o livro
depois da morte do autor. As perspectivas de Trotsky não entravam
em suas contas.

AS DISTORÇÕES DE MALAMUTH
Tão logo Malamuth teve acesso aos manuscritos inacabados de
Trotsky, continuou sua tradução.
Parece que o método utilizado por
Malamuth foi traduzir verbalmente
as páginas do texto em russo para
uma datilógrafa em inglês. Isto se
percebe nos numerosos erros de ortografia dos nomes russos nos rascunhos datilografados. Malamuth,
em seguida, toma estas primeiras
versões para polir a tradução. A
partir deste ponto, Malamuth, agora tradutor e editor de Stalin de
Trotsky, decidiria o que entraria e
o que ficaria de fora do livro. Também tinha a liberdade de adicionar
seus comentários como material
de conteúdo. “A política editorial a
que se refere a parte inacabada do
manuscrito foi publicar o texto de
Trotsky em sua totalidade, exceto
o material repetitivo e totalmente
alheio ao tema”, afirma Malamuth
em sua nota de editor. “Sob estas
circunstâncias, eram inevitáveis
extensas interpolações do editor”.
Além disso, oito páginas do texto
são compostas de “partes das notas
do autor [mas] resumidas pelo edi-

tor”. Malamuth usou esta posição
como editor para introduzir seus
próprios comentários políticos em
partes do livro, utilizando extensas interpolações entre parênteses. Estas adições não autorizadas
servem para distorcer e deturpar
a perspectiva política de Trotsky e
contrariam toda a razão política do
livro. Consideravam o stalinismo
como inevitável e consequência
do bolchevismo – uma visão que
estava em contradição direta com
a posição mantida por Trotsky, que
está claramente expressada em sua
biografia de Stalin.
Para ilustrar a magnitude destas “interpolações”, basta olhar o
Capítulo Onze original: “Da obscuridade ao triunvirato”. Das, aproximadamente, 1.200 linhas deste
capítulo, 62% são de Malamuth e
38% são de Trotsky. Não há nem
uma só palavra de Trotsky até depois de sete páginas e meia de Malamuth. Tudo isto se fez passar na
nota do editor simplesmente como
“comentário” essencial por motivos
de fluidez e claridade!
Esta intromissão política conduziu a trocas amargas entre Malamuth e Natalia Sedova. Depois
de mostrar as provas finais do livro, Natalia e o advogado de Trotsky, Albert Goldman, opuseram-se
energicamente aos conteúdos. Há
uma seção inteira de cartas no arquivo de Trotsky que contém as
objeções levantadas por Natalia e
Albert Goldman. Sua indignação é
revelada em seus comentários condenatórios, escritos nas páginas da
prova: “Falso, totalmente falso [...]
o escrito e finalizado exclusivamente
por Trotsky é o que se deve utilizar.
Não é real a cópia ‘editada’”. “Inaceitável revisão da história!”, “Inaceitável”. “Falsa revisão dos acontecimentos históricos”, entre outros.
A viúva de Trotsky se opôs à
“inaudita violência cometida pelo
tradutor acerca dos direitos de autor”. Ela continuou insistindo que
“todo o escrito pela pluma do senhor
Malamuth deve ser apagado do livro”. “Como concessão”, escreve-
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ram: “poderíamos estar de acordo
em adicionar o próprio texto de LT
– desde que seja primeiro verificado
junto aos originais por nós”. Então
eles passaram a riscar páginas de
comentários de Malamuth. Mas foi
tudo em vão, os comentários não
autorizados foram mantidos na
versão publicada (Harvard, pastas
BM3 Russ 13.3 – H12 [1 de 2]).
Natalia recorreu à justiça para
impedir a publicação, mas o caso
foi perdido. Quando o livro finalmente viu a luz do dia, Malamuth,
cinicamente, anunciou que a publicação fora finalizada “sem censura,
seja de trotskistas ou de stalinistas”!
A publicação de Stalin foi planejada originalmente para 1941. Mas
enquanto o livro estava em processo de impressão e distribuição aos
atacadistas, o governo dos Estados
Unidos interviu para deter a publicação. Depois da invasão da União
Soviética por Hitler, Roosevelt não
queria molestar a seu novo aliado
– Josef Stalin.
“Este [Stalin de Trotsky] foi impresso por sua editora, Harper and
Brothers, mas retirado por eles antes da venda ao público no final de
1941”, escreve Frank C. Hanighen,
escritor de artigos para o Progressive de La Follette no número de 1º
de maio de 1944. “A editora apresentou como razão para a retirada
‘uma preocupação pelos efeitos adversos no trabalho das relações internacionais’, disse a senhora Lombard [...]”.
A senhora Helen Lombard, uma
jornalista do Washington Evening
Star, expôs a maneira como se decidiu a retirada do livro.
“A um dos membros do Congresso foi pedido que não deixasse que
o livro saísse de suas mãos, nem
permitisse que fosse examinado por
nenhuma outra pessoa [...] funcionários do Departamento de Estado
fizeram sugestões informais de que
qualquer citação do livro seria prejudicial para as relações soviético-estadunidenses [...]”, explicou Frank
Hanighen (tirado do Socialist
Appeal britânico, agosto de 1944).

Rob Sewell
Somente em 1946, depois de
Grã-Bretanha e Estados Unidos
caírem em desgraça com Stalin,
o livro pôde finalmente aparecer.
Como era de se esperar, a publicação de Stalin provocou a indignação dos stalinistas. Haviam
celebrado a retirada do livro e esperavam que isto fosse permanente. Mas os tempos haviam mudado
e a indignação dos stalinistas não
conhecia limites.
Cinco anos depois de ter sido
retirado para evitar constrangimentos com Stalin, foi visto agora
como uma vara útil para golpeá-lo. E as inserções de Malamuth
proporcionaram os “ajustes” necessários para converter a obra de
Trotsky numa arma na luta não
somente contra o stalinismo, mas
também contra o bolchevismo. Por
sua vez, Harper estava disposto a
fazer dinheiro com sua publicação
tardia. Todo o episódio está caracterizado pelo cinismo mais descarado de todas as partes: a editora,
Malamuth e o governo dos Estados
Unidos conspiraram para o uso e
abuso deste livro para seus próprios fins. A única voz que foi silenciada foi a do autor, Leon Trotsky.

AS OMISSÕES DE MALAMUTH
Quando Stalin foi finalmente
publicado, uma grande quantidade
do material havia sido deixada fora
do livro, apesar de estar traduzida
por Malamuth, que julgou que este
material era “supérfluo”.
Como consequência, havia claramente uma grande quantidade
de trabalho a ser feito para restaurar, na medida do possível, o original, ainda por terminar, do texto
de Trotsky. A primeira tarefa era
eliminar as interpolações políticas
de Malamuth. No arquivo, fomos
novamente ao texto com o objetivo de identificar as deficiências e
omissões. Felizmente, a maior parte do material que faltava estava
numerado e podia ser agrupado,
com um considerável trabalho de
pesquisa, com o texto original em

uma maneira ou outra.
Numa visita ao arquivo em
2005, compramos cópias do material que faltava em forma de
microfilmes. Com a ajuda de Philip Wallace, da Coleção de Trotsky
da Universidade de Glasgow Caledonian, fizemos fotocópias dos
filmes. Em seguida, estas cópias
foram meticulosamente digitadas,
incluindo todas as mudanças, comentários e supervisões.
Este cuidadoso trabalho levou
um considerável tempo. Uma vez
feito, pudemos então reconstruir
minuciosamente o trabalho original, considerando ser ainda uma
obra inacabada, e encaixá-las nas
partes que faltavam no livro. As pequenas lacunas que encontramos
incialmente foram restauradas
graças à ajuda de Steve Iverson de
Boston, quem fez visitas aos arquivos por nós.
Desde o momento em que começamos a conseguir o material
necessário até o momento em que
estávamos prontos para publicar a
nova edição, passaram-se mais de
10 anos. Fomos beneficiados por
uma equipe de pessoas dedicadas
que sacrificaram uma grande parte de seu tempo e esforço para assegurar o êxito deste importante
projeto, mesmo que nenhuma delas pudesse trabalhar nesta tarefa
em tempo integral. A primeira tarefa consistiu em copiar o material
que faltava de uma maneira que se
pudesse transferir para um organizador, já que o original estava em
um estado muito degradado para
ser digitalizado. Esta tarefa onerosa tomou cerca de dois anos e foi
realizada por Hazel Brookshaw,
que fez um enorme esforço sem
ajuda para decifrar e digitar todas
as fotocopias em arquivos de texto
utilizáveis.
A tarefa mais complicada e que
requereu muito tempo foi encontrar os lugares mais apropriados
para inserir o novo material. Na
realidade, isto levou a reelaborar
completamente o texto, trabalho
que prosseguiu de maneira dolo-
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rosamente lenta. Esta foi a tarefa
de Alan Woods, que, usando seu
critério político e conhecimento
do russo, conseguiu completar este
importante trabalho, mas muito
complicado e difícil, em um período de, aproximadamente, três
anos. A tarefa ficou ainda mais
complicada com a descoberta de
novos materiais, tanto em inglês
como em russo. Outro material,
que não encaixava, teve que ser
colocado no lugar e no contexto
político mais apropriado.
Também gostaríamos de agradecer a Philip Wallace, do Arquivo
da Tradição Trotskista de Glasgow
Caledonian, por sua ajuda na cópia do microfilme. Agradecemos
a Hazel Brookshaw pela digitação
das fotocópias e, mais tarde, pela
correção do texto completo. Também agradecemos a Ana Muñoz
e seus esforços em datilografar as
correções e provas de leitura. Além
disso, mostramos gratidão a Julian
Sharpe, a Sion Reynolds, a Phil
Sharpe e a Guy Howie pela correção das provas. Devemos mencionar especialmente a John Roberts,
por sua valiosa contribuição na
correção das provas adicionais,
das notas de rodapé, sugestões e
supervisão. Também gostaríamos
de manifestar gratidão a Thomas
Ford e aos outros bibliotecários da
Biblioteca Haughton, da Universidade de Harvard, por sua ajuda e
assistência. Obrigado, finalmente,
a Timur Dautov por sua ajuda nas
traduções do russo.
Com a publicação deste livro,
cumprimos finalmente com os desejos da viúva de Trotsky, Natalia
Sedova, de apagar todo o rastro
de Malamuth do texto. A crítica
de Trotsky sobre Stalin e o stalinismo permanece, com todo direito,
como uma obra clássica do marxismo. Esperamos ardentemente que
nossa decisão de publicar esta importante obra de Trotsky, expurgada das distorções anteriores, sirva
para restaurar sua última obra ao
lugar de honra que merece na literatura política do século XX.

O massacre de Guernica pelos nazistas retratado por Pablo Picasso

A Revolução Espanhola
e a Guerra Civil
David Rey
Já se passaram 80 anos do levantamento fascista do general
Franco que deu início à guerra civil
espanhola e a uma revolução social de extraordinária extensão e
profundidade. Apesar de o conteúdo social da revolução espanhola,
desatada durante a guerra civil de
1936-39, ter sido conscientemente
ocultado, tergiversado e manchado
pela historiografia oficial, escreveu
uma página gloriosa no grande livro da luta da classe trabalhadora
mundial contra a exploração capitalista.
Este acontecimento histórico
contém enormes lições, razão por
que o conhecimento detalhado do
mesmo é importante para armar
politicamente a nova geração de
revolucionários que lutam pelo socialismo.

A ESPANHA ANTERIOR À II REPÚBLICA
No início do século XX, a Espanha era um dos países mais atra-

sados da Europa, com 70% da população vivendo no campo e 60%
analfabeta. País imperialista débil,
mantinha posições coloniais no
Norte da África.
A burguesia espanhola foi o resultado da fusão da nascente burguesia industrial nas cidades com
a velha oligarquia latifundiária.
Era uma classe profundamente reacionária, vinculada à monarquia
decadente dos Bourbon. Para manter a estabilidade social, precisava
recorrer regularmente a golpes militares, como a ditadura de Primo
de Rivera de 1923.
A burguesia havia chegado tarde no cenário histórico, daí o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo espanhol, que
reunia as características semifeudais do campo ao significativo desenvolvimento industrial em zonas
como a Catalunha, o País Basco, as
Astúrias e, em menor medida, cidades como Madri, Saragoça, Valência, Sevilha ou Málaga.
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O proletariado espanhol tinha
uma importante tradição que remontava à época da formação da
I Internacional – a Associação Internacional de Trabalhadores – no
final dos anos 1860. Demonstrou
muita combatividade desde o início, formando organizações de
massas, como o Partido Socialista
Operário Espanhol (PSOE), e sindicatos, como a socialista União
Geral dos Trabalhadores (UGT) e a
anarquista Confederação Nacional
do Trabalho (CNT).
Nas primeiras décadas do século
XX, a classe trabalhadora espanhola havia protagonizado importantes lutas, muitas delas de caráter
revolucionário, como a Semana
Trágica de Barcelona, em 1909, e a
greve geral revolucionária de agosto de 1917, que deu início a um período tormentoso de luta de classes
conhecido como o Triênio Bolchevique de 1917-1920. O esgotamento deste período de ascensão de lutas, somado ao desastre da política

David Rey
colonial no Marrocos, derivou no
golpe de Estado do general Primo
de Rivera em 1923.
Em 1930 a Espanha foi golpeada pela crise econômica mundial
e os trabalhadores e camponeses
se lançaram em inumeráveis greves e lutas. O número de desempregados disparou até o milhão. A
monarquia estava completamente
desacreditada. Numa última tentativa para sobreviver, o rei Alfonso
XIII demitiu Primo de Rivera.
Para buscar um respaldo formal
ao velho regime, o governo monárquico restabeleceu alguns direitos
constitucionais e convocou eleições
municipais em abril de 1931. Mas
esta jogada lhe saiu mal. Os partidos monárquicos sofreram uma
derrota humilhante nas cidades e
as massas se lançaram às ruas exigindo a proclamação da república.
O rei Alfonso XIII teve que abdicar
e se exilou do país. A primeira etapa da revolução espanhola havia
começado.

A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Para os capitalistas e latifundiários, a proclamação da república
não significava mais que uma mudança cosmética para tentar conter
a arremetida dos milhões de operários e camponeses. Mas as massas
buscavam nela a satisfação radical
de suas reivindicações: a terra para
os camponeses e o fim da pobreza,
do atraso e do analfabetismo.
Nas eleições legislativas de junho de 1931, os republicanos burgueses “progressistas” e o PSOE
obtiveram a maioria, formando um
governo de coalizão.
Os dirigentes socialistas consideravam que sua missão era ajudar
a burguesia a resolver as tarefas
democráticas pendentes: a reforma
agrária, o desenvolvimento industrial, a modernização da sociedade, a separação da Igreja do Estado, a democratização do exército,
a solução do problema colonial no
Marrocos e a questão nacional na
Catalunha, no País Basco e na Galí-

cia. Mas resolver isto era incompatível com a manutenção do capitalismo, pois a burguesia espanhola
estava soldada à velha ordem reacionária.
Somente a classe trabalhadora,
tomando o poder com o apoio do
campesinato pobre, podia tirar o
país do atraso empreendendo medidas socialistas de expropriação e
dissolvendo o podre aparato estatal
para substituí-lo por organismos
de poder operário e camponês, à
semelhança dos sovíetes russos de
1917. Somente a classe trabalhadora, que não está interessada em
nenhum tipo de opressão, podia
liberar o Marrocos do colonialismo espanhol e outorgar às minorias nacionais oprimidas dentro do
Estado espanhol (Catalunha, País
Basco e Galícia) o direito de autodeterminação para que decidissem
livremente se desejavam manter-se
unidas voluntariamente ao restante da Espanha no marco de uma
federação socialista – que seria o
mais desejável – ou experimentar
uma via de desenvolvimento nacional independente.
A classe trabalhadora espanhola, apesar do atraso do país, tinha
uma força significativa, com dois
milhões de operários nas cidades e
outro milhão e meio de operários
agrícolas no campo. Uma classe
trabalhadora, em termos relativos,
mais forte que a classe trabalhadora russa em 1917.
Milhões de trabalhadores e
camponeses despertaram para a
atividade sindical e política e suas
organizações experimentaram um
crescimento vertiginoso em poucas
semanas. A UGT e a CNT alcançaram 1 milhão de filiados cada uma
e o PSOE, cerca de 100 mil. As Juventudes Socialistas chegaram a alcançar os 100 mil filiados em 1935
e tinham suas próprias milícias armadas. A CNT experimentou uma
virada ultra-esquerdista ao cair sob
a direção da ala anarquista mais
extrema, a Federação Anarquista
Ibérica (FAI).
Um caso à parte é o Partido Co-
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munista espanhol, que sempre foi
débil; em parte porque a fração
comunista do PSOE, que fundou
o PCE, se dividiu prematuramente
entre 1919 e 1920; em parte pela
dura repressão a que foi submetido
pela ditadura de Primo de Rivera;
e em outra grande parte pela política ultra sectária que lhe havia
sido imposta pela Internacional
Comunista estalinista desde o final
dos anos 1920, que qualificava de
fascistas às principais organizações
de massas do proletariado espanhol: o PSOE e a CNT (“social-fascistas” e “anarco-fascistas”, respectivamente), deixando-o isolado em
um sectarismo estéril. No início da
república, o PCE tinha apenas 800
filiados. Pouco antes, havia sofrido
a cisão de sua federação catalã, dirigida por Joaquín Maurin, que formou o Bloco Operário e Camponês
(BOC) com 3 mil filiados e dirigia
importantes sindicatos da CNT catalã em Lérida e Gerona.
O PCE estava destinado a desempenhar um papel trágico em
toda a Revolução espanhola, com
seus dirigentes reduzidos a joguetes nas mãos da burocracia estalinista de Moscou, que utilizou o
partido espanhol para seus cínicos
interesses.
A razão disto é que anos de isolamento, guerra civil e cerco do
imperialismo em um país pobre e
devastado como era a Rússia entre
1917 e 1924 provocaram a deformação burocrática e totalitária da
revolução russa – particularmente depois da morte de Lênin –,
traindo os princípios elementares
do socialismo e do comunismo. A
burocracia resultante, dirigida por
Stalin, expurgou a ala esquerda do
partido comunista – dirigida por
Leon Trotsky – e se converteu em
uma casta conservadora que se dotou de privilégios materiais acima
da população e substituiu a política
de impulsionar a revolução socialista mundial pela manutenção do
“status quo” com as potências capitalistas “democráticas” europeias.

A Revolução espanhola e a Guerra Civil

Resistência anti-fascista em Madri

A oposição de esquerda do PCE,
trotskista, formou um grupo independente com o nome de Esquerda
Comunista em 1932. Contava, ao
proclamar-se a república, com 200
militantes, mas chegaria a mais de
mil em 1934. Seu principal dirigente, Andrés Nin, foi o presidente
da Internacional Sindical Vermelha, vinculada à Internacional Comunista, e regressou à Espanha em
1930, expulso da URSS.
Embora tenham havido avanços
sociais indiscutíveis na educação
cultura, saúde e direitos democráticos – como o matrimônio civil, a
legalização do divórcio, a proibição às ordens religiosas de oferecerem ensino escolar e o direito de
voto das mulheres, entre outras –,
as condições sociais mais prementes, vinculadas aos baixos salários,
ao desemprego, à fome nas zonas
rurais e à pobreza, permaneciam
sem solução na medida em que o
governo não atacava a raiz do problema: a propriedade concentrada
dos industriais, banqueiros e latifundiários, além dos privilégios insultantes da Igreja e da cúpula do
exército.
O horizonte de milhões de trabalhadores e camponeses se elevou com a tensão revolucionária
que a proclamação da república

havia aberto; seu ódio à injustiça,
ao atraso e aos abusos dos patrões
inundava a atmosfera, a confiança
em suas forças havia se multiplicado, sentiam-se poderosos. Pela
primeira vez em séculos, as massas exploradas consideravam que o
governo lhes pertencia e, portanto,
desejavam ardentemente a imediata transformação radical da sociedade com a qual sonharam durante gerações.
Incapaz de corresponder às
exigências das massas, o governo
republicano-socialista enfrentou
o movimento operário, desprestigiando-se rapidamente. Foram
aprovadas leis anti-greve, proibiram-se as greves “políticas” e reprimiram-se os camponeses e diaristas nas zonas rurais, sendo o caso
mais significativo o que ocorreu na
população gaditana de Casas Viejas, onde foram massacrados dezenas de diaristas anarquistas pela
Guarda de Assalto, a nova polícia
republicana.
Paralelamente, a CNT pôs em
prática uma corrida à frente ultra
-esquerdista, proclamando a todo
momento o “comunismo libertário” com levantamentos locais que,
indefectivelmente,
terminavam
sufocados pelas forças repressivas,
com mortes, prisões, fechamento
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de locais anarquistas, censura da
imprensa proletária etc.
A direita começou a reagrupar
sua base social aproveitando o desânimo e a frustração dos trabalhadores e camponeses com a política
do governo republicano-socialista.
Os oficiais do exército, que permanecia sem se depurar, começavam
a conspirar abertamente.
Em 10 de agosto de 1932, o general Sanjurjo protagonizou uma
tentativa de golpe de Estado em
Sevilha, mas essa intentona reacionária foi desbaratada por uma
greve geral dos trabalhadores sevilhanos, que rodearam os quartéis.
Em meio a uma instabilidade
social crescente, em meados de
1933 o setor dos republicanos burgueses de Lerroux girou à direita
e abandonou o governo, debilitando a chamada Conjunção Republicano-Socialista. Em setembro
de 1933, o presidente da república, o conservador Alcalá-Zamora,
dissolveu o Congresso e convocou
eleições. Na base de uma significativa abstenção – impulsionada
pela CNT e ancorada na frustração
de grande parte das massas trabalhadoras com o que consideravam
“seu” governo – a coalizão de direita, formada pela Confederação
Espanhola de Direita Autônoma
(CEDA), simpática ao fascismo, e
pelos republicanos de direita de
Lerroux, obtiveram a maioria. Iniciava-se o “Biênio Negro” de 19331935.
O governo burguês utilizou as
leis bonapartistas do governo anterior para atacar a classe trabalhadora organizada. Em um ano
foram apreendidas 100 edições
do jornal do PSOE, O Socialista.
Em setembro de 1934, havia 12
mil trabalhadores encarcerados.
As milícias socialistas foram perseguidas e suas armas confiscadas.
Fecharam-se locais operários e se
interviu nas contas bancárias das
organizações operárias. A tímida
reforma agrária, iniciada dois anos
antes, foi paralisada e se pôs em
liberdade os militares implicados
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em conspirações reacionárias.
Apesar do avanço da reação, a
classe trabalhadora mantinha de
pé suas organizações e sua própria
existência era um risco ao domínio
de classe da burguesia. Esta tinha
claro que somente através de um
governo fascista poderia esmagar
a revolução. Mas necessitava de
tempo para construir uma base de
apoio mais firme. Por isso, a CEDA
(a quem as massas trabalhadoras
vinculavam com o fascismo) não
ingressou de início no governo,
para evitar uma reação prematura
da classe trabalhadora.

A REVOLUÇÃO DE OUTUBRO DE 1934
A derrota eleitoral e o avanço do fascismo na Europa agiram
como um chicote na consciência
de milhões de operários e camponeses. A ameaça do perigo fascista, na base do triunfo de Hitler na
Alemanha e do golpe de Dolfuss na
Áustria, agiu como estímulo para
reagrupar a resistência operária.
A CEDA tratou de promover concentrações fascistas de massas para
ostentar sua força e desmoralizar
as massas trabalhadoras, mas cada
vez que tentou fazer isto (no Escorial, em Madri e em Covadonga),
suas tentativas foram frustradas
pelas mobilizações de massas, com
greves e bloqueios de estradas e
vias férreas. O avanço do fascismo,
diferentemente do que ocorreu
na Itália, Alemanha e Áustria, foi
abortado na Espanha em 1934 pela
mobilização de massas.
A radicalização do movimento
operário afetou profundamente as
bases do PSOE e sua organização
juvenil, as Juventudes Socialistas,
que tiraram conclusões muito críticas da participação socialista no
governo de coalizão com os republicanos burgueses.
Em meados de 1934, surgiram
as “Alianças Operárias”, hegemonizadas pelo PSOE, uma frente
única das organizações operárias
para combater o fascismo, com a
exceção da CNT que as censurou

sectariamente por “fazer política”.
O PCE, que prosseguia sua política
sectária, boicotou-as em um primeiro momento, mas se uniu a elas
posteriormente, coincidindo com o
giro de 180o de aproximação dos
países capitalistas “democráticos”
imposto por Moscou depois do
triunfo nazista na Alemanha.
A burguesia não esperou mais
e, em outubro de 1934, a CEDA
ingressou no governo com três ministros. Os dirigentes socialistas
haviam advertido que, em caso
de se produzir este fato, declarariam a greve geral revolucionária
através das Alianças Operárias.
Contudo, a insurreição foi mal organizada; na realidade, os dirigentes socialistas somente pretendiam
assustar a burguesia, mas não se
prepararam para uma luta séria
visando a tomada do poder. Os
trabalhadores foram às sedes operárias buscando em vão as armas
prometidas para se somarem à
insurreição. No campo, a incidência do movimento revolucionário
foi limitada porque, meses antes,
em agosto, a Federação de Trabalhadores da Terra da UGT havia
organizado uma greve indefinida
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que terminou derrotada e que havia deixado exaustas as forças de
combate de grande parte do proletariado agrícola. Com a exceção
das Astúrias, onde se concentrava
um proletariado mineiro poderoso, a greve geral revolucionária no
conjunto do país consistiu em uma
paralisação do trabalho por vários
dias. Os dirigentes anarquistas da
CNT desempenharam um papel
pernicioso ao não participar do
movimento. Com a exceção das
Astúrias, onde o PSOE era hegemônico entre o proletariado, negaram-se a apoiar o movimento com
a desculpa de que era uma “greve
política”. Os próprios ferroviários
da CNT conduziram os trens que
transportaram as tropas do exército que foram utilizadas para combater a revolução asturiana.
A revolução asturiana de outubro de 1934 foi uma das grandes
antecessoras da revolução espanhola. Armados com cartuchos de
dinamite e sob a consigna “Univos, Irmãos Proletários” (UHP), os
mineiros tomaram o controle da
região, incluída a capital, Oviedo.
Resistiram durante duas semanas e
estabeleceram seu próprio governo
operário, a comuna asturiana. Mas
a revolução ficou isolada e terminou esmagada pelo exército, que
recorreu às tropas mouras do Marrocos colonial espanhol. A repressão foi implacável: mais de 3 mil
trabalhadores mortos, 7 mil feridos
e 40 mil encarcerados.
Contudo, o proletariado espanhol, com a exceção de Astúrias,
não sofreu uma derrota decisiva
e suas forças se mantiveram quase intactas. A burguesia, aparentemente vencedora na contenda,
sentiu na nuca o sopro ameaçador
da revolução e vacilou. Não se sentiu com forças nem contava com
uma base de massas na população
para esmagar o conjunto do movimento operário. A tentativa da
burguesia espanhola de estabelecer uma ditadura fascista já no final de 1934 fracassou. E fracassou
pela vontade expressa das massas
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de não ceder ao avanço do fascismo sem combater.
A CNT, que pagou um importante preço de desprestígio por
seu papel na greve de outubro de
1934, pôs fim ao seu período ultra
-esquerdista e começou a se mostrar inclinada a uma frente única
com a UGT.
Rapidamente o governo entrou
em crise, conforme os trabalhadores recuperavam a confiança em
suas forças. Um setor dos republicanos de direita abandonou o
governo em meio a grandes escândalos de corrupção, sentindo a mudança na correlação de forças. No
final de 1935, foram convocadas
eleições antecipadas para fevereiro
de 1936.

A VIRADA À ESQUERDA
DO MOVIMENTO SOCIALISTA
O desenvolvimento mais importante neste período foi a virada à
esquerda do movimento socialista.
Depois da experiência de outubro
de 1934, a radicalização das bases
socialistas se tornou mais pronunciada. Uma camada importante de
quadros girou ao centrismo, isto
é, a uma posição que oscilava entre o reformismo de esquerda e o
marxismo revolucionário. O protagonista mais importante desta
virada foi o Secretário-Geral da
UGT e presidente do partido, Francisco Largo Caballero, que durante décadas havia permanecido na
ala direita do PSOE. Durante sua
prisão, depois de outubro de 1934,
leu O Estado e a Revolução de Lênin e outros textos clássicos marxistas e chegou à conclusão de que
era impossível a colaboração com
a burguesia. Quando foi libertado
em 1935, percorreu o país fazendo
discursos muito radicais que inflamavam as massas; em uma relação
dialética, os discursos de Largo Caballero ajudavam na radicalização
política das massas trabalhadoras
que, por sua vez, o empurravam
cada vez mais à esquerda, até o
ponto em que se declarou a favor

da “ditadura do proletariado”.
As Juventudes Socialistas foram
os grupos que expressaram esta radicalização da forma mais notável.
Declararam-se fiéis aos preceitos
de Marx e Lênin e exigiram a “bolchevização” do partido e a expulsão dos reformistas.
A política sectária do Partido
Comunista e sua insignificância
numérica (apenas 3 mil militantes
em 1935) criaram condições peculiares de desenvolvimento político
na ala esquerda do PSOE, que era
majoritária no partido, até o ponto de se acercarem às posições de
Leon Trotsky e de seus partidários,
declarando-se a favor da criação de
uma IV Internacional. O principal
teórico da ala esquerda do PSOE,
Luis Araquistáin, expressava isto
da seguinte forma:
“Creio que as II e III Internacionais estão virtualmente mortas; está
morto o socialismo reformista, democrático e parlamentar que a II Internacional encarnava; está morto
esse socialismo revolucionário da III
Internacional que recebia de Moscou
consignas e orientações para o mundo inteiro. Estou convencido de que
deve nascer uma IV Internacional
que se fundamenta nas duas primeiras, tomando de uma a tática revolucionária e da outra o princípio da
autonomia nacional” (Luis Araquistáin, prólogo a Discursos aos trabalhadores, de F. Largo Caballero).
Por sua vez, as Juventudes Socialistas fizeram um apelo público
e aberto a todas as correntes revolucionárias, incluída a Esquerda
Comunista, para que ingressassem
nas Juventudes e no PSOE e lhes
ajudassem a bolchevizar o partido.
O órgão da Juventude Socialista de Madri, “Renovação”, lançou
um apelo expresso aos militantes
da Esquerda Comunista, a quem
considerava como “os melhores teóricos e os melhores revolucionários
da Espanha” (citado em G. Munis,
Sinalizações de derrota, promessa
de vitória, página 178).
Naquele momento o Partido
Comunista desprezou o apelo da
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Juventude Socialista. Como foi explicado antes, depois do golpe de
Hitler na Alemanha Stalin girou
180o fomentando as Frentes Populares, uma frente única com a
burguesia “democrática”, que foram utilizadas para frear a luta revolucionária dos trabalhadores. As
Juventudes Socialistas acusavam o
PCE e a Juventude Comunista de
“reformistas”.
A Esquerda Comunista, embora
defendesse um programa socialista revolucionário consequente,
mostrava pouca iniciativa. Seus
dirigentes pareciam se contentar
em ser espectadores do movimento. Ante a virada à esquerda das
organizações socialistas, Trotsky
instou seus correligionários a que
respondessem favoravelmente ao
apelo da “magnífica juventude socialista” para que ingressassem nas
organizações socialistas e ganhassem suas bases para uma política
bolchevique consequente; e evitassem, de passagem, a penetração do estalinismo em suas fileiras. Lamentavelmente, adotaram
uma atitude sectária e de soberba,
acostumados à rotina confortável
do trabalho independente. Assim
declararam em sua revista teórica
Comunismo:
“De forma alguma, por um utilitarismo circunstancial, podemos
nos fundir em um conglomerado
amorfo, destinado a se romper ao
primeiro contato com a realidade”
(Comunismo, setembro de 1934).
Os dirigentes da Juventude
Socialista estavam familiarizados
com as posições de Trotsky a favor do ingresso de seus partidários
nas organizações socialistas e o tinham em muito elevada estima por
seu passado revolucionário. Mas a
atitude de desprezo dos supostos
trotskistas espanhóis em relação
aos desenvolvimentos que estavam
ocorrendo no movimento socialista
e suas críticas sectárias às posições
esquerdistas da ala largocaballerista do PSOE e das juventudes socialistas tiveram as consequências
mais trágicas. Isto não somente
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mereceu uma resposta contundente dos jovens socialistas para com
os dirigentes da Esquerda Comunista, como também os afastou,
frustrados, de suas simpatias em
relação ao trotskismo:
“Vossa resposta ao convite que
lhes enviamos para a unidade de
ação produziu-nos uma desagradável surpresa. Não desconheceis
como, nas datas que precederam a
outubro, defendemos vosso direito
de fração do proletariado de estar
nos organismos de unidade de ação,
contra o critério dos representantes
da União das Juventudes Comunistas, que os acusavam de traidores e
contrarrevolucionários. Quando se
pretendeu atropelar-vos, o impedimos, sem levar em conta que vossa
insignificância numérica e vossa
reduzidíssima e magra esfera de influência não podiam nos compensar
o esforço. O fazíamos tão somente
pelo espírito de solidariedade e pelo
desejo de chegar a uma verdadeira
unidade....
“.... Não nos estranha vossa atitude se levarmos em consideração
que, apesar de ser a fração trotskista
espanhola, observa-se em vós, desde
algum tempo, um afastamento das
teses políticas de Trotsky. Se negais
inclusive vossa razão de existir, se
vos afastais cada vez mais de vosso
próprio chefe, como pode nos surpreender que vos afasteis de nós e
do proletariado em geral?” (Carta
de Santiago Carrillo, secretário-geral da FJS, ao Comitê de Esquerda
Juvenil Comunista, 6 de janeiro de
1935).
A atitude política criminosa de
Andrés Nin e dos demais dirigentes da Esquerda Comunista privou
ao proletariado socialista espanhol
a possibilidade de ser ganho para
uma política marxista revolucionária genuína. O ingresso nas Juventudes Socialistas era a porta de entrada para ganhar a ala esquerda
do PSOE para uma posição revolucionária socialista consequente.
Aproveitando a rejeição inicial dos
estalinistas de ingressar nas JS, os
trotskistas poderiam ter-se coloca-

do, em muito pouco tempo, à cabeça das organizações socialistas.
A fusão das ideias e do programa
socialista corretos com o movimento socialista de massas teria permitido transformar o PSOE, ou pelo
menos sua ala esquerda, junto com
as JS, em um verdadeiro partido
marxista revolucionário de massas
que teria todas as condições a seu
favor para dirigir com êxito a revolução socialista na Espanha com
ressonância por toda a Europa, a
começar pela Alemanha e Itália.
Em vez de seguir os conselhos
de Trotsky, Nin e seus amigos preferiram se unir ao BOC de Maurin,
uma organização centrista confusa
com presença somente na Catalunha, para formar o Partido Operário de Unificação Marxista, o
POUM, com 5 mil militantes. Pouco
depois, a Liga Comunista Internacional de Trotsky rompeu relações
com os antigos trotskistas espanhóis. Como Trotsky vaticinou, a
rejeição dos trotskistas de ingressar nas Juventudes Socialistas e
no PSOE entregou de bandeja ao
estalinismo uma parte do melhor
do proletariado e da juventude
espanhola. Depois de corrigir sua
rejeição inicial, os dirigentes estalinistas espanhóis se orientaram em
direção à esquerda do PSOE e das
JS. Convidaram os jovens dirigentes socialistas a visitarem a Rússia,
onde, depois de lhes mostrar as
“maravilhas” da “pátria socialista”,
foram corrompidos politicamente e
ganhos para o estalinismo. As Juventudes Socialistas terminaram se
fundindo com as Juventudes Comunistas meses mais tarde, dando
ao PC uma base de massas que não
tinha. Uma base que foi utilizada
para descarrilar a revolução espanhola.

A FRENTE POPULAR
Ainda hoje muita gente na esquerda confunde a “frente popular” com a ideia de Lênin de uma
frente única. Um erro muito grave.
Na realidade, a frente popular não
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tem nada a ver com uma frente
única, uma frente operária ou uma
frente de esquerda. Representa
uma política de colaboração de
classes que subordina os partidos
operários aos partidos da burguesia liberal. Lênin propôs originalmente a ideia de uma frente única
como uma frente unida para a ação
entre os partidos operários (socialistas e comunistas) contra os partidos burgueses. Foram os mencheviques, não os bolcheviques, que
propuseram uma frente “democrática” entre os partidos operários e
os partidos da suposta burguesia
progressista e liberal – uma política
que Lênin denunciou com veemência. A frente popular na Espanha,
cujos principais impulsionadores
foram os estalinistas, não estava
baseada na concepção de Lênin,
mas na dos mencheviques, e teve
resultados desastrosos.
Desta forma, seguindo as ordens
de Moscou, o Partido Comunista
espanhol lançou a teoria ultra-esquerdista do “socialfascismo” sem
nenhuma explicação. Por sua vez,
adotaram a linha de coalizão com
a burguesia “liberal” e a apresentaram sob o disfarce da “Frente Popular”. Depois de ter abandonado
a política internacionalista revolucionária de Lênin, que estava baseada na defesa da União Soviética,
fundamentalmente com o apoio da
classe trabalhadora mundial, e na
vitória do socialismo internacional.
O objetivo desta política da burocracia russa era conseguir o apoio
dos “bons” e “democráticos” estados capitalistas (Grã-Bretanha e
França) contra Hitler.

O TRIUNFO DA FRENTE POPULAR
Nas eleições de fevereiro de
1936, a Frente Popular (formada por socialistas, comunistas, o
POUM e os republicanos “progressistas”) ganhou as eleições com o
apoio extraparlamentar da CNTFAI, que abandonou seu boicote
eleitoral tradicional.
O programa da Frente Popular
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era reformista e sequer contemplava a expropriação da terra ou
dos bancos. Somente abundavam
as boas intenções e as únicas medidas concretas que colocava era a
liberação dos presos políticos e a
readmissão dos demitidos de seus
postos de trabalho por motivação
política.
Por indicação da esquerda do
PSOE, os partidos operários não
ingressaram no governo que foi
formado exclusivamente pelos
partidos republicanos burgueses.
A inconsistência do centrismo largocaballerista ficou plenamente
exposta. Corretamente, negava-se
a integrar um governo de colaboração de classes com partidos
burgueses; mas garantia-lhe apoio
parlamentar e não colocava nenhuma perspectiva para a tomada
do poder e para fazer a revolução
socialista.
Vale esclarecer que os partidos
republicanos que integravam a
Frente Popular tinham uma base
na pequena burguesia democrática. Na realidade, o verdadeiro partido que representava a burguesia
espanhola era direita filofascista.
No melhor dos casos, os partidos
republicanos “progressistas” representavam a “sombra da burguesia”,
mas tinham a missão clara de submeter os dirigentes operários para
frear a revolução.
O novo governo parecia a repetição do governo republicanosocialista de 1931-1933. Com relação à questão agrária, os informes
oficiais reconheciam que a política de assentamentos, expropriações e distribuição de terras, que
beneficiariam a vários milhares
de camponeses sem terra ao ano,
tardaria 100 anos para chegar a
completar-se. Apesar da gravidade do desemprego, o governo se
negou inclusive a estabelecer um
subsídio para os desocupados. Não
houve nenhuma depuração dentro
do exército, somente o traslado de
alguns altos oficiais reacionários
para zonas distantes, como no caso
de Franco às Ilhas Canárias.

Mas as massas trabalhadoras
já haviam passado por essa experiência e, em vez de esperar que o
governo atendesse suas demandas,
lançaram-se desde o primeiro dia à
ação direta. Como nas eleições de
abril de 1931, o triunfo da Frente
Popular deu um impulso formidável ao auge revolucionário das
massas.
As prisões foram assaltadas para
forçar a libertação dos presos políticos, sem esperar nenhum decreto
governamental. Os camponeses tomavam a terra, os operários impunham a readmissão dos demitidos
e foi introduzido o controle operário em algumas empresas. Entre fevereiro e julho de 1936, houve 341
greves gerais e setoriais. Somente
nos primeiros dias de julho havia
mais de um milhão de operários
em greve.
O governo republicano mostrava-se impotente ante o curso dos
acontecimentos. Os republicanos,
a ala direita do PSOE de Prieto e
Besteiro e os dirigentes do PCE
pressionavam e suplicavam a Largo
Caballero para que o PSOE ingressasse no governo e utilizasse sua
autoridade para frear as massas.
Mas Largo Caballero mostrou-se
inflexível. O processo de diferenciação interna no PSOE conduzia o
partido para a cisão, processo que
foi interrompido pelo golpe militar
e a guerra civil.
Desgraçadamente, em abril de
1936 consumou-se a fusão das
Juventudes Socialistas com as minúsculas Juventudes Comunistas,
dando lugar às Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), na prática
a ala juvenil do Partido Comunista,
que também arrastou um setor da
esquerda do PSOE à órbita do PCE.
O ambiente social empurrava fortemente ao enfrentamento
frontal entre as classes. A polarização social expressava-se à
direita e à esquerda. As débeis
organizações fascistas, como a
Falange e as JONS, unificaram-se
e cresceram à custa da CEDA, que
foi perdendo relevância. Suce-
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diam-se os enfrentamentos armados nas ruas e assassinatos políticos entre os grupos fascistas e as
organizações operárias.
Havia um auge claramente revolucionário e a burguesia decidiu
não esperar mais, lançando todo
o seu peso para esmagar a revolução em curso.
Os militares reacionários aceleraram os preparativos para um golpe militar com o apoio financeiro
da grande burguesia industrial e
latifundiária. Apesar destas conspirações tomarem corpo à luz do dia,
o governo do republicano Manuel
Azaña não fez nada para desbaratá-las, por estar mais assustado
com a ameaça de uma revolução
operária.

GUERRA E REVOLUÇÃO
Na madrugada de 18 de julho,
o exército, comandado pelo general Franco, rebelou-se nas Ilhas
Canárias e no Norte do Marrocos.
Ante as primeiras notícias, os trabalhadores se mobilizaram nas
principais cidades exigindo armas
ao governo. Este minimizou o perigo do golpe e negou-se a entregar
armas aos trabalhadores, temendo
a revolução, enquanto tentava negociar em segredo com os oficiais
insurretos. Sem esperar nenhuma
indicação do governo ou de seus
dirigentes, os trabalhadores declararam-se em greve, tomaram os
arsenais, armaram barricadas e assaltaram ou cercaram os quartéis.
A política criminosa do governo republicano prestou uma ajuda
preciosa aos militares facciosos. O
grosso da Marinha permaneceu fiel
à República porque os marinheiros
se amotinaram, tomaram os barcos
e encouraçados e detiveram ou fuzilaram os oficiais. Os marinheiros
da base naval de Cartagena transmitiram ao governo sua decisão de
bloquear o Estreito de Gibraltar
para impedir o traslado de tropas
do Marrocos à Península Ibérica,
mas a proposta foi recusada pelo
governo de Azaña, que, em um ato
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de suprema traição, propôs aos facciosos a formação de um governo
cívico-militar, proposta que foi rechaçada pelo general Mola, cabeça inicial da rebelião fascista, que
exigia a rendição incondicional do
Governo. Mola ufanava-se dizendo pela rádio que quatro colunas
avançavam para Madri e que uma
quinta coluna operava clandestinamente na capital republicana. Esta
é a origem da expressão quintacoluna, que se popularizou internacionalmente e faz referência ao
inimigo infiltrado dentro do campo
revolucionário.
Só então o governo acedeu a entregar armas às massas insurretas.
Em Madri, Barcelona, Valência, Málaga, na maior parte das
Astúrias e do País Basco e em
praticamente todas as zonas industriais, as massas operárias esmagaram a rebelião fascista e o
golpe fracassou. Com exceção de
Sevilha, onde o PCE era a força
hegemônica, e de Saragoça – um
bastião da CNT – o golpe triunfou fundamentalmente nas zonas
rurais e politicamente atrasadas:
Castilla la Vieja (atualmente Castilla-León), Galícia, Navarra e
Alava, zonas de Extremadura e
Andaluzia. Os alçados ao poder
somente controlavam um terço
do território espanhol. Tecnicamente, o golpe foi um fracasso.
Abd-El-Krim, o caudilho das tribos berberes que lutavam contra
o colonialismo espanhol e francês
no norte do Marrocos propôs ao
governo republicano sublevar as
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tropas mouras que Franco levava à
Espanha, sob a condição de conceder a independência do Marrocos
espanhol; mas o governo se negou,
atado aos seus compromissos com
o imperialismo francês, que possuía a maior parte do Marrocos.
Isto teria privado ao exército de
Franco sua base inicial de abastecimento e recrutamento. Ainda
mais, o governo estudou entregar
o Marrocos espanhol à França e
à Grã-Bretanha em troca de um
apoio ativo na guerra contra Franco (A república tenta conseguir
apoio, páginas 317-319, A guerra
civil espanhola. Burnett Bolloten).
A partir de 19 de julho, e durante semanas, o estado burguês
deixou de existir na Espanha republicana. Formaram-se comitês
revolucionários que tomaram o
poder político nos povoados e cidades. Os comitês revolucionários
UGT-CNT tomaram o controle das
fábricas, escritórios e da terra. A
maior parte da economia ficou assim coletivizada, tanto na cidade
quanto no campo. As igrejas que
não foram incendiadas foram tomadas para servir como armazéns,
escolas e hospitais. Em questão de
dias, os operários e camponeses levaram a cabo uma revolução social
completa à qual haviam aspirado
durante gerações. Toda uma série
de tarefas democrático-nacionais
pendentes foram resolvidas de
uma vez com a ação revolucionária das massas: separação da Igreja e do Estado, reforma agrária, o
problema catalão, a dissolução do
exército reacionário etc.
Surgiu assim uma situação de
poder dual. Por um lado, o poder
formal do estado republicano com
seu governo formal à frente, que
carecia de base social e de apoio
entre as massas; por outro lado,
o poder nascente do proletariado
e do campesinato pobre, expresso
nos comitês revolucionários surgidos nas fábricas, nos bairros e nos
povoados e nas milícias operárias
que realizavam marchas forçadas
para deter o avanço fascista sobre
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Madri e outras zonas. Mas esta situação de poder dual não podia
durar. Ou os trabalhadores e camponeses impunham o seu ou o poder do estado republicano recémconstituído terminaria por destruir
a democracia operária que emergiu do combate ao golpe fascista.
Os acontecimentos confirmavam a perspectiva de Trotsky e de
seus seguidores, colocada ao se
proclamar a República em 1931: a
disjuntiva não era optar entre democracia ou fascismo, e sim entre
socialismo ou fascismo. A crise orgânica do capitalismo espanhol, e
da maior parte da Europa, tornava
impossível a continuidade normal
de regimes democrático-burgueses porque a burguesia necessitava
esmagar toda resistência operária
para salvar seu sistema.
As
organizações
operárias
(PSOE, PCE, UGT, CNT, POUM)
improvisaram milícias operárias
com grande escassez de quadros e
especialistas militares às quais aderiram dezenas de milhares de voluntários que tratavam de conter o
avanço fascista. As milícias da CNT
e do POUM tomaram toda a Catalunha e uma coluna de milhares
de milicianos da CNT, comandada
pelo dirigente anarquista Buenaventura Durruti, saiu de Barcelona
em direção a Madri para ajudar
a resistência na capital do Estado
quando as colunas do exército fascista assomavam suas portas. Em
sua passagem pela região de Aragão, que havia caído quase em sua
totalidade nas mãos dos facciosos,
a coluna de Durruti agiu como um
exército de liberação nacional, entregando a terra aos camponeses
que se organizavam em coletivos
e transformaram toda a região em
uma fortaleza inexpugnável para
o exército fascista. Uma coluna de
5 mil mineiros asturianos saiu do
Norte em direção a Huelva, no Sul
da Espanha, e marchou para tratar de reconquistar a importante
cidade de Sevilha, que havia caído
inesperadamente nas mãos dos rebeldes devido à imperícia e passivi-
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dade dos dirigentes locais do PCE
e da CNT, mas foi aniquilada em
uma emboscada pouco antes de alcançar a capital andaluza.
No Sul da Espanha, os diaristas
(o proletariado agrícola) tomaram
dezenas de povoados e organizaram sua defesa. Resistiram durante
dias e semanas ao avanço fascista,
que abriu passagem com o bombardeio impiedoso da população
civil a partir de aviões de combate – a primeira vez que se recorreu
ao bombardeio aéreo sistemático
de civis em um conflito armado –
alguns meses antes dos casos mais
conhecidos de Madri e Guernica.
Toda a burguesia passou para o
lado fascista. Os que não puderam
fugir da zona republicana se esconderam. Somente “a sombra da burguesia”, personificada nos partidos
republicanos pequeno-burgueses,
permaneceu na “zona vermelha”.

A CATALUNHA E A CNT:
O FRACASSO DO IDEÁRIO ANARQUISTA
Na Catalunha, o poder foi exercido pelo Comitê de Milícias Antifascistas controlado pela CNT, hegemônica no proletariado catalão.
Foi aqui, na região mais industrializada e economicamente desenvolvida da Espanha, onde se produziu
um dos fatos mais trágicos da revolução espanhola.
Depois de um dia de duros combates e de aguerrida luta de barricadas, em 20 de julho Barcelona
e toda a Catalunha foram tomadas
pelos operários e por centenas de
comitês revolucionários sob o domínio absoluto da CNT anarquista.
Rápido de reflexos, Lluis Companys, presidente da Generalitat
de Cataluña – o governo autônomo burguês da região – convocou
os chefes anarquistas à sede de seu
governo. Os detalhes desta reunião
foram descritos pormenorizadamente por um dos principais dirigentes da CNT catalã, Juan García
Oliver, em seu livro de memórias:
“A cerimônia de apresentação foi
breve. Sentamos todos com o fuzil

entre as pernas. Substancialmente,
o que nos disse Companys foi o seguinte:
‘Antes de tudo, devo dizer-lhes
que a CNT e a FAI nunca foram tratadas como mereciam por sua verdadeira importância. Sempre fostes
perseguidos duramente; e eu, com
muita dor, mas forçado pelas realidades políticas que antes estive com
vocês, depois me vi obrigado a enfrentar-me e a persegui-los. Hoje sois
os donos da cidade e da Catalunha,
porque somente vocês venceram aos
militares fascistas, e espero que não
os desagradará que, neste momento,
os lembre que não lhes há faltado a
ajuda dos poucos ou muitos homens
leais de meu partido e dos guardas
e mossos [polícia autônoma catalã].
‘Não posso, pois, sabendo como
e quem sois, empregar uma linguagem que não seja de grande sinceridade. Haveis vencido e tudo está em
vosso poder; se não me necessitais
ou não me quereis como Presidente da Catalunha, digam-me agora,
que passarei a ser um soldado a
mais na luta contra o fascismo. Se,
pelo contrário, acreditais que este
posto só teria deixado morto ante o
fascismo triunfante, posso, com os
homens de meu partido, meu nome
e meu prestígio, ser útil nesta luta,
que se bem termina hoje e meu prestígio na cidade, não sabemos quando e como terminará no restante
da Espanha. Podeis contar comigo
e com minha lealdade de homem e
de político que está convencido de
que hoje morre todo um passado de
vergonha e que deseja sinceramente
que a Catalunha marche na cabeça
dos países mais adiantados em matéria social’” (Juan García Oliver, O
eco dos passos).
Reforçamos este documento valioso de Garcia Oliver com as impressões – não menos relevantes
– de outro dos dirigentes da CNT
participantes de tal encontro, Diego Abad de Santillán:
“Podíamos ser únicos, impor nossa vontade absoluta, declarar caduca a Generalitat e instituir em seu
lugar o verdadeiro poder do povo;
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mas nós não acreditávamos na ditadura quando se exercia contra nós e
não a desejávamos quando a podíamos exercer em prejuízo dos demais.
A Generalitat permaneceria em seu
posto com o presidente Companys
à frente e as forças populares se organizariam em milícias para continuar a luta pela libertação da Espanha” (Diego Abad de Santillán, Por
que perdemos a guerra? 1940).
Esta confissão nua e crua expõe
a completa inconsistência e esterilidade do anarquismo como teoria
e prática revolucionária: “Porque
estamos contra todo governo, deixamos que siga agindo o governo
burguês, porque não queremos exercer o governo”. Trotsky comparava
o anarquismo a um guarda-chuva
com buracos: magnífico quando
faz sol, mas completamente inútil
quando chove, que é o momento
em que supostamente deveria ser
utilizado.
Como dizia Lênin: “Sem teoria
revolucionária não pode haver prática revolucionária”. A conclusão
prática dos anarquistas derivava
de seus preceitos doutrinários, que
refletem sua incompreensão do
que é o Estado e de seu processo
de desenvolvimento histórico. Os
anarquistas pensam que basta tomar as fábricas e a terra para que
a tarefa da revolução social esteja
concluída e o Estado burguês deixe
de agir automaticamente. Pensam,
equivocadamente, que o Estado é
um reflexo direto das condições
econômicas da sociedade. Na realidade, o Estado em uma sociedade
de classes se desenvolve e existe
junto às condições econômicas da
sociedade, mas por fora delas; está
ao lado dessas condições econômicas, mas não se funde com elas.
As condições econômicas da sociedade podem mudar e sofrer uma
transformação social radical, mas
o velho aparato do Estado pode
seguir existindo, a menos que seja
derrubado das estruturas econômicas da sociedade e se dissolva,
a partir de fora; isto é, a partir da
superestrutura da sociedade, a par-
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tir da ação política revolucionária.
Embora burgueses individuais
sejam expropriados, continua existindo o velho edifício do Estado
burguês, com seu exército, sua polícia, seus ministros e funcionários,
seu aparato judicial, seus empregados rotineiros de mentalidade
servil e burocrática no seio dos organismos públicos etc. Se este edifício burocrático não for demolido
até os alicerces, utilizará qualquer
resquício onde se apoiar para reverter, nos médio e longo prazos,
a transformação revolucionária da
estrutura econômica provocada
pela insurreição proletária.
Somente uma revolução socialista que exproprie os capitalistas
e dissolva até os alicerces o velho
aparato estatal pode fundir a estrutura produtiva coletiva resultante
de tal revolução com a administração democrática da sociedade;
o sistema dos sovietes na Rússia
bolchevique conseguiu fazer isto
durante alguns anos, antes de degenerar burocraticamente devido
ao isolamento da revolução em um
país atrasado e devastado por anos
de guerras.

A POLÍTICA DE “NÃO-INTERVENÇÃO”
E O PAPEL DA RÚSSIA ESTALINISTA
A atitude dos governos “democráticos” da Europa e dos EUA ante
a revolução espanhola foi uma
mistura de duplicidade e cinismo.
A política dos governos capitalistas da Grã-Bretanha, França e EUA
não estava ditada por seu suposto
amor à “democracia”, mas por seus
crus interesses de classe e, sobretudo, pelo medo à revolução na Espanha. Escondendo-se por trás da
monstruosa política de “não-intervenção”, hipocritamente fizeram
vista grossa à ajuda prestada pela
Alemanha e Itália fascistas a Franco, enquanto se opunham ao envio
de armas ao governo republicano.
Em suma, as chamadas democracias da Grã-Bretanha, França e
EUA fizeram tudo o que era possível para ajudar Franco, enquanto

se disfarçavam sob a bandeira hipócrita da não-intervenção.
A posição da Rússia estava determinada pelos interesses da burocracia estalinista de Moscou,
uma crosta parasitária conservadora e nacionalista que havia perdido
toda a confiança na revolução socialista internacional e que queria
viver em boa vizinhança com as
potências imperialistas “democráticas”. A revolução espanhola lhe
parecia inconveniente e molesta,
e queria mostrar seus bons ofícios
ante as grandes potências demonstrando-lhes que podiam ser úteis
desativando a revolução. Mas havia outra razão que movia a camarilha de Stalin. Seu poder absoluto e despótico havia se alicerçado
sobre as derrotas do proletariado
internacional da década anterior,
o que, unido à propaganda incessante do perigo do intervencionismo exterior que ameaçava a URSS,
ajudava a espalhar um ambiente
de pessimismo e fatalismo nos
operários russos para que aceitassem esta situação. Mas a revolução
espanhola despertou entusiasmo
na classe operária russa, insufloulhe uma perspectiva nova; uma
revolução socialista triunfante na
Espanha haveria inflamado o sentimento de opressão e injustiça dos
trabalhadores russos, animando-os
a se levantarem contra o despotismo estalinista soviético. O esmagamento da revolução espanhola era,
portanto, um assunto de vida ou
morte para a burocracia moscovita.
Sob Lênin e Trotsky, a política
exterior do Estado soviético sempre
esteve subordinada aos interesses
da revolução socialista mundial.
Mas Stalin e a casta burocrática
que ele representava eram guiados por considerações puramente
nacionalistas. Eles queriam, nesse
momento, aplacar os capitalistas
da Grã-Bretanha e França para
conseguir uma aliança contra a
Alemanha. Não queriam estropiar
isto com uma conflagração revolucionária que se espalharia para a
França e destruiria por completo o

69

equilíbrio político e social mundial.
A política contrarrevolucionária de
Stalin na Espanha não persuadiu
os imperialistas britânicos e franceses a se converterem em aliados da
União Soviética, mas, pelo contrário, colocou a URSS em um perigo
muito grave.
O estrangulamento da revolução espanhola pelos estalinistas
tinha a intenção de demonstrar a
“respeitabilidade” de Stalin a Londres e Paris. Mas fracassou em produzir o efeito desejado. Stalin enviou abastecimentos limitados de
armas à Espanha, não o suficiente
para infligir uma derrota militar
decisiva sobre Franco, mas mais
que suficientes para ajudar os republicanos – em conivência com os
estalinistas espanhóis – a reconstruir a maquinaria estatal capitalista destroçada.
Desta forma, os dirigentes do
Partido Comunista espanhol se
converteram nos mais fervorosos
defensores da “lei e da ordem” capitalistas. Sob a palavra de ordem
de “primeiro ganhar a guerra, depois fazer a revolução”, sabotaram
sistematicamente todo movimento
independente dos trabalhadores e
camponeses.

A RECONSTRUÇÃO
DO APARATO DO ESTADO BURGUÊS
De seus postos na Generalitat, Companys, seus funcionários
e suas forças policiais, apesar de
diminutas inicialmente, se propuseram a desmontar pacientemente, uma a uma, as transformações
revolucionárias que os operários
catalães haviam conquistado com
seu sangue. Como todos os organismos econômicos da economia
coletivizada incluíam representantes da Generalitat, o boicote e
a obstrução burocrática, a asfixia
econômica, as leis restritivas e
até a força policial própria foram
utilizados para bloquear, limitar
e fazer fracassar a experiência
das coletivizações. E quando a
força do aparato estatal revivido
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Miliciana Marina Ginesta, em Barcelona, no ano de 1936. Imagem que se tornou ícone da Guerra Civil Espanhola

da Generalitat não foi suficiente
para culminar esta obra, veio em
sua ajuda o aparato estatal muito
mais forte e rude do governo nacional republicano. É de chamar a
atenção que os supostos dirigentes
“marxistas” do POUM repetissem
os mesmos erros (e traições) dos
dirigentes da CNT sobre este ponto e, como eles, integrassem o governo da Generalitat.
Apesar disso, o caráter contraditório do ideário anarquista fazia
com que a força dos fatos se impusesse em alguns casos sobre seus
preconceitos doutrinários. Assim,
na zona de Aragão liberada pelas milícias de Durruti – que morreu em estranhas circunstâncias
por uma bala perdida no front de
Madri – os anarquistas formaram
um governo operário, o Conselho
de Aragão, que dirigiu as coletivizações camponesas e estabeleceu
uma coordenação entre elas e as
milícias.
O lado forte da experiência das
coletivizações foi o de demonstrar
o poder criativo e a capacidade
gestora da classe operária; mas
as coletivizações de indústrias em

Barcelona também assinalavam as
limitações doutrinárias anarquistas, já que muitos trabalhadores
consideravam como suas as empresas e não do conjunto da classe
operária, o que gerava frequentemente tendências individualistas e
resistências a se integrarem em um
plano econômico global.
Em Madri, com relação ao curso da revolução, os socialistas de
esquerda mostravam-se vacilantes.
Os estalinistas insistiam em deter
a revolução em marcha “para não
indispor os países europeus democráticos”.
Completamente desprestigiados, os partidos republicanos tiveram que dar passagem, no início de
setembro de 1936, a um governo
encabeçado pelos partidos operários com Largo Caballero à frente,
o dirigente operário espanhol com
mais autoridade ante as massas
trabalhadoras, incluídas as anarquistas.
O processo de coletivização das
fábricas e da terra espalhou-se por
todo o território republicano. A tarefa que assumiram os governos
republicanos em Madri e Barce-

70

lona foi a de “estatização” destas
empresas coletivizadas sob o controle do governo sempre que seus
antigos donos não as reclamassem
de volta, sob a condição de que
acatariam a autoridade do governo
republicano.
Em Barcelona, formou-se, no
final de setembro, um novo governo da Generalitat, cujo primeiro
decreto foi a dissolução do Comitê
de Milícias Antifascistas e de todos
os comitês revolucionários locais.
Todo o poder voltou ao governo
burguês catalão da Generalitat,
presidido por Companys.
O escandaloso é que este decreto trazia a assinatura da CNT – que
se integrou ao governo de Companys com três conselheiros – e do
POUM, cujo dirigente máximo, Andrés Nin, assumiu o Conselho de
Justiça.
O POUM, que em questão de semanas viu crescer sua militância de
8 mil a 60 mil filiados – a maioria
na Catalunha – negou-se a tomar
qualquer medida independente
sem a aquiescência dos dirigentes
da CNT. É certo que animava de forma contínua os dirigentes da CNT
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para que tomassem o poder, mas
ante a negativa destes, baixava a
cabeça. A tarefa do POUM deveria
ter sido, particularmente na Catalunha, a de vincular-se às massas
anarquistas para que acelerassem
a experiência com seus dirigentes,
que cada vez mais giravam à direita, e assim ganhá-las eventualmente para o marxismo revolucionário.
Mas os dirigentes do POUM substituíram uma política revolucionária
em relação à CNT por combinações
diplomáticas para não estropiar a
relação com sua direção. O POUM
organizou suas próprias milícias
(Divisão Lênin) em lugar de fundi
-las às milícias da CNT. Os sindicatos controlados pelo POUM, agrupados no FOUS (Frente Operária
Única Sindical), em vez de solicitar
seu ingresso na CNT, o fizeram na
UGT, dirigida pelos estalinistas na
Catalunha!
Os dirigentes do POUM não
agiram como verdadeiros revolucionários. Temiam permanecer em
minoria e enfrentar publicamente
as direções oficiais; em vez de se
lançarem à conquista das massas
anarquistas, pretenderam seduzir
os dirigentes da CNT, que de vez
em quando os desprezavam sem
contemplações, como na ocasião
em que foram expulsos do governo
catalão em dezembro de 1936 e a
instâncias dos estalinistas do PSUC
(a federação catalã do PCE) e a direção anarquista não moveram um
dedo para impedir isto.
A sabotagem, a ineficácia do
governo e a falta de coordenação
foram aproveitadas pelo exército
profissional franquista – completado com tropas mouras, alemães
e italianas – para avançar até as
portas de Madri em novembro de
1936, onde foi freado pela resistência heroica dos trabalhadores
com a ajuda de lutadores antifascistas internacionalistas, as Brigadas Internacionais.
No início de outubro, a CNT deu
um passo a mais em sua integração às estruturas reconstruídas do
Estado burguês republicano com o

ingresso de 4 ministros no governo central de Madri: Juan Garcia
Oliver, como Ministro da Justiça;
Federica Montseny, como Ministra
de Saúde e Assuntos Sociais; Juan
López Sánchez, como Ministro do
Comércio; e Joan Peiró, como Ministro da Indústria.

O AVANÇO DA CONTRARREVOLUÇÃO
O PCE crescia rapidamente ao
personificar a revolução russa e
pelo fato de que a Rússia era o único país que fornecia armas, embora a conta-gotas.
A partir deste momento, os estalinistas, com o apoio de republicanos e socialistas de direita, tomaram o controle do restante do
aparato do Estado burguês republicano e o utilizaram para socavar
a revolução e sabotar as iniciativas
revolucionárias das massas.
Os estalinistas utilizaram sua
posição no aparato do Estado para
sabotar as milícias da CNT e do
POUM, negando-lhes armas ou
trasladando-as aos fronts mais difíceis, com a ideia de propiciar derrotas que justificassem a necessidade
de dissolver o sistema de milícias
e instaurar um exército unificado
com uma direção centralizada...
em suas mãos, é claro. É indubitável que um exército centralizado
era preferível ao sistema de milícias, que implicava certa descoordenação, desperdício de esforços e
rivalidades entre partidos; mas devia ser um exército vermelho que
impulsionasse a revolução e cujos
chefes militares gozassem de autoridade política e moral sobre os
soldados.
Mas o objetivo estalinista de um
exército unificado era outro. Queriam eliminar a influência política
da CNT e do POUM na guerra e
queriam utilizar este exército para
socavar os avanços revolucionários
obtidos até então. Ou seja, havia
um objetivo político contrarrevolucionário. Finalmente, em meados
do ano de 1937, a direção da CNT,
cada vez mais afastada de suas ba-
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ses e cada vez mais integrada ao
Estado burguês, concordou e dissolveu suas milícias. As milícias do
POUM foram dissolvidas violentamente alguns meses antes e o próprio POUM foi ilegalizado depois
dos “acontecimentos de maio de
1937” em Barcelona.
Como na condução da guerra,
as medidas contrarrevolucionárias
do governo republicano foram se
impondo uma atrás da outra. Foram dissolvidos os organismos de
poder operário nos povoados e nas
fábricas, ou os fundiram ao Estado.
Começaram a devolver as propriedades aos antigos donos que as
reclamavam etc. Ao transformar
a guerra civil em uma mera guerra militar (onde os fascistas eram
mais fortes), matando seu conteúdo social revolucionário, as massas
entravam em apatia e a derrota militar se tornava inevitável.

AS JORNADAS DE MAIO DE 1937
Um ponto de inflexão teve lugar
na Catalunha, a fortaleza dos anarquistas, onde os estalinistas eram
mais débeis. No início de maio de
1937, os operários anarquistas levantaram-se em armas e apoderaram-se de quase toda a Catalunha depois de verem como suas
conquistas revolucionárias eram
reduzidas cotidianamente. A fagulha que acendeu a explosão foi a
ocupação do edifício da Telefônica
pela polícia, que estava nas mãos
da CNT desde o início da Guerra
Civil. O POUM, de início, saudou
o levantamento e seus militantes
se incorporaram ao mesmo. Grupos da CNT à esquerda da direção,
como Os Amigos de Durruti, com
vários milhares de militantes na
Catalunha, saudaram a presença
dos militantes do POUM nas barricadas. A direção do POUM propôs
novamente à CNT que tomasse o
poder. Mas os dirigentes anarquistas se negaram e denunciaram Os
Amigos de Durruti como provocadores. Os dirigentes do POUM
retrocederam. Os combates dura-
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ram 6 dias, enquanto os dirigentes
anarquistas lançaram todo o seu
prestígio para obrigar os operários
a entregarem as armas e retirar as
barricadas. Esta derrota provocou
uma profunda desmoralização no
proletariado catalão da qual ele
não se recuperou mais.
Houve mais de 500 mortos e
mil feridos nos combates, mas a repressão posterior da polícia republicana, nas mãos dos estalinistas,
cobrou um número igual entre militantes e operários da ala esquerda da CNT e do POUM.
Os estalinistas ilegalizaram o
POUM e detiveram seus dirigentes,
como Andrés Nin, que foi executado em segredo. As bases anarquistas caíram na apatia e no desespero, enquanto seus dirigentes
aderiam e aceitavam as medidas
dos estalinistas, que instauraram
uma ditadura policial em todo o
território republicano. Em agosto
de 1937, o governo republicano
aprovou um decreto que proibia
criticar o governo soviético. Largo
Caballero foi expulso do governo
por se opor à repressão contra o
POUM e os anarquistas dissidentes
e foi substituído pelo socialista de
direita Negrín, uma marionete dos
estalinistas. A CNT saiu também
do governo para não ficar exposta
ante suas bases.
Os acontecimentos de maio de
1937 em Barcelona confirmaram a
correção do conselho que Trotsky
lançou aos dirigentes do POUM
no início da guerra civil, de que se
orientassem às bases da CNT para
ganhá-las quando completassem
sua experiência com seus dirigentes. Assim, Os Amigos de Durruti
tiraram conclusões que os aproximavam do marxismo revolucionário, quando escreveram:
“A unidade antifascista não foi
mais que a submissão à burguesia...
Para vencer a Franco, fazia falta
vencer a Companys e Caballero.
Para vencer ao fascismo, fazia falta
esmagar a burguesia e seus aliados
estalinistas e socialistas. Era necessário destruir completamente o Es-

tado capitalista e instaurar um poder operário surgido dos comitês de
base dos trabalhadores. O apoliticismo anarquista fracassou” (Citado
em La revolución española 19311939, página 148. Pierre Broué).
Os acontecimentos de maio de
1937 foram a última oportunidade
para salvar a revolução espanhola.
Se uma junta revolucionária CNT
-POUM tivesse tomado o poder na
Catalunha, haveria-lhes somado
imediatamente a zona adjacente
do Aragão republicano, também
dominado pela CNT. Ambas as zonas concentravam a indústria de
guerra e a produção de cereais e
de outros produtos indispensáveis
à Espanha republicana. Um apelo
enérgico aos operários de Madri e
Valência produziria um eco poderoso, uma vez que a CNT mantinha
nestas zonas uma base importante, e também nos socialistas de
esquerda, que viam com grande
desgosto a ala direita do PSOE e os
estalinistas coligados com ela. Era
preferível correr o risco de uma
guerra civil no campo republicano,
com grandes possibilidades de vitória, à instauração da reação ditatorial pró-burguesa na Espanha
republicana que levaria à derrota
frente ao fascismo, como finalmente aconteceu.

O “GOVERNO DA VITÓRIA”
A liquidação da revolução conduziu inevitavelmente ao desastre que Trotsky havia previsto. Os
estalinistas apoiaram o chamado
“governo da vitória” de Negrín. Na
realidade, Negrín presidiu as derrotas mais terríveis. Isso foi inevitável, uma vez que a contrarrevolução burguesa havia triunfado na
retaguarda republicana. Na revolução, inclusive mais que na guerra,
o moral é o fator fundamental. Em
termos puramente militares, a revolução não podia triunfar contra
o exército profissional franquista
com oficiais treinados e especialistas militares.
Com o quebrantamento do es-
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pírito revolucionário das massas e
as liberdades democráticas praticamente abolidas na zona republicana, o exército de Franco avançava
em todos os fronts com a ajuda militar alemã e italiana, que não cessou. Muitos oficiais republicanos
– os mais mimados pelos estalinistas – revelavam-se como quinta-colunistas e se passavam ao inimigo,
como já havia acontecido em Málaga, que caiu em fevereiro de 1937,
e que representou um golpe moral
terrível.
Uma vez consumada a derrota
do proletariado catalão em maio
de 1937, o governo republicano
atacou as demais conquistas revolucionárias que permaneciam
de pé, como o Conselho de Aragão, que foi dissolvido, e contra as
tendências de esquerda que ainda
escapavam de seu controle, como
os socialistas de esquerda e setores
anarquistas. A CNT, completamente degenerada, voltou a ingressar
no governo em 1938. O PCE, que
começou sendo o partido mais débil no início da contenda, terminou
dobrando as velhas organizações
tradicionais de massas, o PSOE e
a CNT.
Entre julho e outubro, teve lugar a queda do front do Norte e
de Bilbao. Esta cidade foi entregue
intacta aos fascistas pela burguesia
basca e os dirigentes nacionalistas
bascos com toda sua indústria pesada. Milhares de milicianos comunistas e anarquistas feitos prisioneiros foram fuzilados. Somente
em Santander foram fuzilados 15
mil milicianos pelo exército fascista, depois da queda da cidade (Revolução e Contrarrevolução na Espanha, página 249. Felix Morrow).

O GOLPE DE CASADO
A ofensiva tão anunciada no
Ebro, na primavera de 1938, terminou em derrota, o que deixava
a Catalunha à mercê de Franco.
A classe operária estava desiludida e desmoralizada. Em fevereiro de 1939, Barcelona, a capital
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proletária, cai nas mãos do exército fascista.
O que mais chama a atenção é
que, depois de terem feito o trabalho sujo, os estalinistas foram
despachados sem contemplações.
A consigna dos dirigentes do PCE
era: “Primeiro ganhar a guerra, depois realizar a revolução”. Mas a
destruição da revolução levou inevitavelmente à derrota na guerra.
O desastre final que fluía da falsa
política do “frente-populismo” se
produziu entre 26 de março e 1
de abril de 1939, depois da queda de Barcelona. A derrubada do
governo da frente popular não foi
realizada por Franco, mas se produziu a partir de dentro, quando o
coronel “republicano” Segismundo
Casado e a ala socialista de direita
de Julián Besteiro organizaram um
golpe de estado contra o governo
e formaram uma junta militar encabeçada pelo general Miaja. Seu
objetivo era o de negociar um acordo de paz com Franco e expurgar
todos os comunistas do governo
e das forças armadas. Casado esmagou as forças e os militantes
comunistas. O jornal do PCE, Mundo Obrero, foi fechado e Casado
ordenou detenções em massa dos
comissários e militantes comunistas. Esta foi a recompensa recebida
pelo Partido Comunista por colaborar lealmente com a burguesia
“progressista”.
Durante um período de quase
três anos, a revolução espanhola
foi estrangulada aos poucos. Na
primeira etapa, os liberais se inclinaram aos comunistas para esmagar a esquerda (os anarquistas
e o POUM). Isto preparou o caminho para o esmagamento dos comunistas por seus aliados liberais
burgueses, que por sua vez foram
esmagados por Franco. Casado havia entrado em negociações com
Franco na crença de que ele e seus
amigos se salvariam. O governo
britânico lhe disse que Franco garantiria a vida dos oficiais republicanos que “não tivessem cometido
nenhum crime”. Mas, do ponto de

vista dos fascistas, todos os republicanos haviam cometido crimes.
Franco somente estava interessado
em uma rendição incondicional.
Agora não havia nada que impedisse os exércitos de Franco de
assumirem o controle. Negrín fugiu para a França, seguido pouco
depois pela maioria dos dirigentes
do PCE e do PSOE. Ao meio-dia de
27 de março de 1939, as forças de
Franco ocuparam Madri sem resistência. Em 1 de abril, Franco declarou a vitória. Depois de 3 anos
de guerra civil e de um 1 milhão
de mortos, a repressão fascista
que seguiu foi feroz. Entre 1939
e 1942, foram fuzilados 200 mil
operários e camponeses e 300 mil
permanecem desaparecidos, enterrados em fossas comuns. Dezenas
de milhares passaram longos anos
na prisão, campos de concentração
e brigadas de trabalho escravo.
Centenas de milhares tomaram o
caminho do exílio. Com uma classe dizimada e dessangrada, o povo
espanhol padeceu de um longo pesadelo que durou quatro décadas.
O mundo inteiro pagou também
um preço terrível. Essa derrota dos
trabalhadores espanhóis eliminou
o último obstáculo para uma nova
guerra mundial, que terminou com
a morte de 55 milhões de pessoas.

a derrota se produziu pela incapacidade da ala esquerda da revolução (anarquistas e poumistas) de
aproveitar as inumeráveis oportunidades que tiveram de se colocarem à cabeça das massas e tomar
o poder. Em última instância, há a
responsabilidade fundamental dos
dirigentes da Esquerda Comunista
e, posteriormente, do POUM, os
quais – em uma mistura de sectarismo, rotina, falta de confiança
em si mesmos e fatalismo – negaram-se no momento oportuno a se
orientar de maneira enérgica e decidida em direção às organizações
de massas que tinham em suas
mãos a chave para o triunfo da revolução: o PSOE e a CNT. A revolução espanhola prova que, mesmo
para um grupo revolucionário relativamente pequeno, oferecem-se
enormes oportunidades para se desenvolver e desempenhar um papel revolucionário preponderante,
se tem uma orientação clara para
as organizações de massas e dispõe
dos quadros, das ideias, das táticas
e palavras de ordem, do programa,
da confiança e da decisão suficientes para aproveitar as oportunidades que se lhe apresentam. Essa é a
maior lição para os revolucionários
socialistas de nossa época.

CONCLUSÕES
A revolução e a guerra civil espanholas puseram à prova todas as
tendências e partidos do movimento dos trabalhadores: estalinistas,
socialistas, anarquistas e poumistas. O triunfo da revolução exigia
um partido revolucionário com
uma política revolucionária, mas
este fator esteve ausente desde o
início e foi o que impediu a vitória da classe trabalhadora nos anos
1930.
Em um sentido geral, pode-se
dizer que os verdugos da revolução espanhola foram, por um lado,
os fascistas e, por outro, a política
criminosa do estalinismo; mas isto
é uma meia verdade. Na realidade,
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Plataforma política de luta
pela emancipação da mulher
trabalhadora – Parte 2
Comissão de Mulheres da Esquerda Marxista
A primeira parte desta plataforma foi publicada na revista América Socialista número 8, abordando os
seguintes temas: o trabalho da mulher, a violência que nos mata e o direito ao nosso corpo. Segue agora a segunda e última parte. Este texto foi redigido e finalizado, originalmente, em 15 de março de 2016.

A MATERNIDADE
Quando uma mulher tem as
condições de optar por ser mãe, ou
mesmo quando a gravidez acontece, ela precisa ser amparada pelo
Estado através do acesso à saúde
pública. Mas hoje, no momento
mais importante da gravidez - o
parto - temos variadas situações
que desrespeitam a mulher, que
lhe roubam o poder de decisão sobre seu corpo e que podem causar
sequelas tanto emocionais quanto
físicas à mãe e também ao bebê.
Em abril deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
constatou que o Brasil é o único
país do mundo a realizar mais da
metade de seus nascimentos através de cirurgias cesarianas. São
53,7% dos nascimentos realizados
por esse procedimento, enquanto
que o indicado é até 15%. Sendo
que, mesmo esses 15% devem ser
realizados em casos específicos.
Os nascimentos no setor privado,
quando se trata de parto cesárea,
superam os 80%, e no setor público chegam a 40%!
O parto cesárea é usado como
regra no país, pois os médicos obstétricos ganham por procedimento
e não por plantão. Isso significa
que quanto mais partos eles fizerem, melhor serão remunerados. É
como ganhar por produção numa
fábrica, quanto mais rápido for
o “procedimento” melhor é para
o médico, que então passa a usar
vários procedimentos, como apli-

cação de ocitocina (hormônio que
acelera as contrações) para não
passar horas no trabalho de parto.
Esta lógica de procedimentos,
ao invés de partos propriamente
ditos, expressa a forma como o Estado burguês lida com uma questão
que é também de saúde pública,
submetendo médicos e mulheres
gestantes à lógica perversa do capitalismo, do “tempo é dinheiro”.
Além da violência física à mulher gestante, causada pela indução
de um parto cesárea, há também
as violências obstétricas, os abusos
cometidos na hora do parto. Cerca
de uma a cada quatro mulheres já
sofreram abusos na hora do parto.
E esses abusos vão desde não prestar o devido atendimento durante

o pré-natal, humilhação verbal, toques desnecessários e um procedimento bastante questionável chamado episiotomia, no qual é feito
um corte durante o parto normal
para “ajudar o bebê a passar”. Na
maioria dos casos, a mulher não é
consultada sobre a realização do
procedimento, o que reforça essa
violência ao seu corpo.
Outro fator importante na luta
das mulheres mães é a licença maternidade. Hoje, a licença maternidade no Brasil é de apenas 120
dias. Em outros países, a licença
maternidade varia. Nos EUA, por
exemplo, as mulheres tem licença
maternidade de 12 semanas, mas
sem remuneração. Diferente de
países como Reino Unido, Croácia,

Milhares protestam contra a proibição total do aborto na Polônia
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França, Noruega, Suécia. Cuba garante 156 dias de licença maternidade, com 100% do salário.
Nos primeiros seis meses de
vida, o bebê depende apenas do
leite materno e os 120 dias dados
como direito de licença não são suficientes nem para isso! Dos zero
aos 18 meses, os bebês são completamente dependentes de terceiros,
na maioria dos casos da mãe. A licença maternidade deveria cobrir
esse período de necessidade absoluta, no mínimo.
Porém numa sociedade onde
um deputado é capaz de declarar
que ‘‘a mulher deve ganhar menos,
porque engravida’’, como o fez Jair
Bolsonaro ao jornal Zero Hora, não
podemos supor que esses avanços
no campo da maternidade sejam
levados a sério pela democracia
burguesa, que, de fato, não está
interessada nos direitos das mães
trabalhadoras.
Apenas com luta podemos arrancar nossos direitos desse sistema, que cada vez mais nos explora
e joga seus ônus de crises de superprodução em nossas costas.
Além da luta pela ampliação
da licença maternidade, devemos
lutar pelo direito à licença paternidade, que no Brasil é de 5 dias.
Como é que a educação dos filhos
pode ser verdadeiramente dividida, se ainda no século XXI entende-se que apenas as mães devem
tirar licenças do trabalho a partir
do nascimento de um filho?
Esse é um direito também dos
pais trabalhadores, para que possam auxiliar a mulher no período
de recuperação pós-parto e que
possibilite a eles também o contato
e a responsabilidade pelo cuidado
do bebê.
Somente ampliando a licença
maternidade e conquistando a licença paternidade em tempo igual,
remunerada e garantida pelo Estado, é que será possível dar condições materiais aos pais trabalhadores para desfrutarem o nascimento
de seus bebês e dividirem as res1

ponsabilidades dos primeiros meses de vida.
• Não à violência obstétrica!
• Parto humanizado público, gratuito e para todas!
• Ampliação da licença maternidade até os primeiros 18 meses de
vida do bebê!
• Licença paternidade igual à licença maternidade!

A EDUCAÇÃO DOS FILHOS
A Constituição Federal em seu
artigo 7º garante à mãe trabalhadora o direito de, após o nascimento de seu filho, requerer licença de
120 dias de afastamento do trabalho, sem prejuízo do seu salário. A
mãe trabalhadora ainda tem assegurado o direito a berçário ou creche nos locais de trabalho, sempre
que a empresa tiver trinta ou mais
mulheres trabalhando. (CLT, art.
400). Em contrapartida o artigo 54
do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 208 da Constituição Federal asseguram o atendimento em creche e em pré-escola
às crianças de 0 a 6 anos de idade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, reforça esse
direito e incluiu a primeira infância
na área da educação básica e previu o direito à creche, a ser garantida pelos estados e municípios.
Trata-se então do direito da mãe
e também da criança, mas é incorrer em erro pensar que somente a
mãe trabalhadora fora do lar tem
direito a uma vaga para seu filho
na creche. Toda mulher, inserida
ou não no mercado de trabalho
tem direito a creche para os filhos.
Esse direito é o que lhe garante a
possibilidade de participação na
vida pública.
O primeiro passo para a emancipação – e não o último – é a incorporação da mulher no trabalho
social produtivo. Para Engels “a
emancipação da mulher, sua igualdade de condição com o homem é
e continuará impossível enquanto
a mulher for excluída do trabalho

Marx, Engels e Lênin. Sobre a Mulher. São Paulo: Global editora, 1980.
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social produtivo e tiver de limitar-se
o trabalho privado doméstico. Para
que a emancipação se torne factível,
é preciso, antes de tudo, que a mulher possa participar da produção
em larga escala social e que o trabalho doméstico não a ocupe além de
uma medida insignificante”1.
O número de vagas oferecidas,
muito abaixo do necessário, faz
com que as prefeituras – a municipalização do ensino fundamental
iniciada na década de 90 levou as
prefeituras a priorizarem o ensino
fundamental em detrimento do ensino infantil e aos estados a abandonar as séries iniciais do ensino
fundamental – adotem critérios
excludentes como a obrigatoriedade da mãe estar trabalhando, ter
a renda per capta familiar menor
entre todas da lista de espera. Essa
política de responsabilizar apenas
o município pela educação infantil
faz avançar a privatização da educação, já que o poder público se
ausenta cada vez mais do oferecimento de vagas em suas redes diretas, lançando mão da terceirização e de convênios com a iniciativa
privada para atender a demanda.
Isso quando na verdade o acesso à
educação infantil é um direito de
todos.
Por que não o auxílio creche?
Porque defendemos educação pública, gratuita e para todos em
TODOS OS NÍVEIS, e não compactuamos com qualquer forma
de privatização do ensino. A opção
pela maternidade não deve entrar
em conflito com as obrigações sociais e não pode impedir o trabalho
produtivo da mulher.
• Vagas para todas as crianças em
creches públicas!
• Em defesa da educação pública e
gratuita para todos!

A COMERCIALIZAÇÃO
DO NOSSO CORPO
Historicamente, a prostituição
desenvolveu-se na sociedade tal
como a concebemos hoje, junta-
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mente com a formação da família
enquanto célula nuclear constituída entre o casamento de um homem e uma mulher, onde a monogamia é exigida à esposa e a
infidelidade conjugal é tolerada e
naturalizada por parte do marido.
Ainda que exista prostituição
do homem, ela é majoritariamente
imposta às mulheres e ainda é vista
como prática paralela à instituição
da Família, oprimindo e explorando a mulher.
Com a atuação do departamento feminino do Partido Bolchevique, em 1920 as mulheres conquistaram o direito ao aborto legal
e gratuito nos hospitais do Estado.
A prostituição e seu uso eram descritos como um crime contra os
vínculos de camaradagem e solidariedade e, além disso, era amplamente divulgada uma campanha
contra a moral burguesa e uma relação que a mulher se livrasse do
trabalho doméstico e na qual ela
participasse de forma igualitária
ao homem.
Atualmente, o Ministério do
Trabalho reconhece a prostituição na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO). A restrição ao
reconhecimento da profissão está
na idade da prestadora do serviço,
sendo obrigatória a maioridade legal. Entretanto, mesmo com essas
políticas, a prostituição possui um
caráter opressor e explorador, pois
o papel da mulher é renegado ao
da exploração de seu próprio corpo
enquanto serviço/produto. Não se
trata da venda de sua força de trabalho, e sim da objetificação de seu
próprio corpo com a finalidade de
lucrar mediante pagamento.
Portanto, a prostituição corrobora com a degeneração do capitalismo no sentido de tornar tudo
uma busca pelo lucro e exploração,
inclusive das próprias relações sociais. Não há nada de libertário e
transgressor em se prostituir, como

Marcha das Mulheres a Versalhes, um importante evento da Revolução Francesa de 1789

inúmeras figuras públicas propagandeiam. Tampouco podemos
estar de acordo com o Projeto de
Lei N° 4.211, proposto à Câmara
dos Deputados em 2012 por Jean
Wyllys, que visa regulamentar a
prostituição, com objetivo do controle e fiscalização por parte do
Estado pelo “serviço” prestado.
Ou seja, as casas de prostituições
seriam legalizadas e os proprietários virariam empresários do sexo.
É a exploração sexual institucionalizada. Com a regulamentação, o
argumento desse Projeto de Lei é
que permitiria às profissionais do
sexo “o acesso à saúde, ao Direito
do Trabalho, à segurança pública
e, principalmente, à dignidade humana”, enfim, direitos trabalhistas
às “profissionais do sexo”. Esse argumento é completamente simplista, reacionário, tendo em vista que
nossa luta é por emprego, por saúde, educação, moradia, transporte,
lazer o suficiente para todos os trabalhadores e para que as mulheres não caiam na vulnerabilidade
social e vejam a prostituição como
única opção possível para a sobrevivência. Regulamentar a prostituição como trabalho não significa
dignificar as prostitutas, mas sim
regulamentar o cafetão, facilitar
o crescimento da indústria sexual,
dos aliciadores e de todos aqueles
que lucram com base nesse tipo de
exploração.

Regulamentar a prostituição é
institucionalizar a mercantilização
do corpo da mulher e esquecer que
há uma grande rede de exploração sexual internacional altamente lucrativa. Dados do Relatório
Nacional sobre tráfico de pessoas
(2005-2011)2 mostra que grande
parte das pessoas traficadas para
exploração sexual são mulheres jovens, oriundas das regiões de alta
vulnerabilidade social (falta de saneamento básico, transporte, iluminação pública etc.), com baixa
escolaridade, que exercem funções
de baixa remuneração (ligadas aos
serviços como manicure, secretária, cabeleireira, doméstica) e em
sua maioria são oriundas principalmente da periferia de grandes centros urbanos do Norte e Nordeste.
Há outra questão importante:
grande parte da prostituição que
ocorre no Brasil é de crianças e
adolescentes. O turismo sexual
alimenta-se da extrema miséria e
da vulnerabilidade de crianças e
jovens, em especial as do sexo feminino. Dados do mapeamento do
Departamento de Polícia Federal
e a da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência em
2009/20103 mostram que existem
pelo menos 1820 pontos de risco
à exploração sexual de menores
e que 67,5 % deles estão em área
urbana. Nesses locais também estão associadas ações como fur-

Disponível em: < https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//noticias/2013/04/2013-04-08_Publicacao_
diagnostico_ETP.pdf >
3
Disponível em: <http://media.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/10/06/mapeamento_de_pontos_de_exploracao_sexual-2009_2010.pdf>
2

76

Comissão de Mulheres da Esquerda Marxista
to, além da venda e consumo de
drogas. Portanto, trata-se de uma
profunda vulnerabilidade social
e principalmente econômica, que
leva diversas famílias e menores
a serem aliciadas para o mercado
da prostituição, nas suas mais variadas formas, para sobreviver. O
mercado da pornografia também
alimenta-se de toda uma cadeia de
exploração e tráfico de pessoas.
A prostituição está diretamente
ligada com o turismo e tráfico sexual, à exploração sexual de menores, mercantilização do corpo, em
especial o feminino. Ser contra a
prostituição e a sua regulamentação não é uma questão moralista,
trata-se de ter claro que essa exploração é proveniente de um sistema dividido entre opressores e
oprimidos, onde tudo é uma oportunidade para lucro e exploração,
inclusive a vulnerabilidade social,
econômica e financeira de muitos
indivíduos, em sua maioria mulheres. Por isso, somos contra qualquer tentativa de legalizar a exploração da prostituição.
• Contra o Projeto de Lei 4211/12
• Contra toda forma de mercantilização do corpo da mulher!
• Por garantia de emprego e condições dignas de vida e de trabalho!

A OPRESSÃO SOBRE A SEXUALIDADE
Os marxistas defendem direitos
iguais para todos. Independente
da cor da pele, do gênero, da religião, nacionalidade, ou da orientação sexual. É parte de nossa luta o
combate a toda forma de preconceito e opressão.
Consideramos que o Estado
deve ser laico, por isso repudiamos
as tentativas de criação de leis com
base em preceitos religiosos ou para
beneficiar grupos religiosos. Repudiamos a política de figuras reacionárias como Malafaia, Feliciano,
Bolsonaro, etc., que pregam, entre
outros absurdos, o ódio aos homos-

sexuais. Cabe destacar que, segundo dados de 2012 do Relatório sobre violência homofóbica no Brasil4,
da Secretaria de Direitos Humanos,
foram registradas pelo poder público 3.084 denúncias de violações
motivadas pela homofobia.
A luta contra a homofobia conseguirá alcançar seus objetivos
plenamente se estiver conectada e
inseparável da luta contra o capitalismo que alimenta não apenas
o preconceito por conta da sexualidade, mas também o racismo,
o machismo e, principalmente, a
exploração cotidiana de bilhões de
trabalhadores ao redor do mundo,
sugando a força de trabalho para
alimentar os lucros de uma minoria parasitária.
Por isso, temos uma posição distinta de parte do chamado movimento LGBT, que se limita à reivindicação da aceitação das diferentes
orientações sexuais pela sociedade capitalista, inclusive entrando
muitas vezes dentro da lógica de
mercado capitalista, como a transformação das chamadas paradas
do orgulho LGBT em um grande
negócio turístico.
Nossa posição sobre a questão
LGBT é de classe e revolucionária.
Consideramos que a questão da sexualidade individual é uma questão privada.
Defendemos que todos, sem
distinção, devem ter acesso e garantia de permanência na escola.
Devemos lutar contra a exclusão
daqueles que são alijados do processo educativo. Inúmeros homossexuais são apartados da escola e,
sem perspectiva de trabalho, entram no mercado da prostituição e
da violência das ruas.
Recentemente acompanhamos
a votação dos planos nacional, estaduais e municipais de educação.
Diversas votações retiraram dos
textos qualquer menção à palavra
“gênero”, erroneamente nominada
pela bancada conservadora como
“ideologia de gênero”, que teria

como objetivo incentivar a escolha
do gênero e orientação sexual das
crianças através da educação escolar. Se como marxistas compreendemos a luta contra o capitalismo
como uma luta entre classes, e não
entre raças ou gêneros, compreendemos também que a educação
deva ser crítica e capaz de instrumentalizar os filhos da classe trabalhadora. Estes deverão tornarse aptos a compreender o mundo
além das aparências, e isso inclui,
no nosso entendimento, uma educação que também supere o preconceito. Incluir a discussão de
gênero nas escolas é uma forma de
conscientizar as futuras gerações
sobre o respeito à individualidade
e diminuir os traumas decorrentes
das diversas construções de identidade de gênero na infância.
A questão da sexualidade está
diretamente ligada ao acesso à saúde. O acompanhamento psicológico (em especial na infância), tratamentos hormonais e as cirurgias
de transgenitalizacão a qualquer
adulto responsável pelos seus atos,
devem ser garantidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) como direito básico. A luta pela saúde pública
gratuita e para todos sem distinção
ou restrição deve garantir o direito
das liberdades individuais.
Os direitos reprodutivos dos
que desejam realizar mudança de
sexo não podem ser vistos como
concorrentes dos direitos reprodutivos das mulheres, conforme alegam correntes feministas radicais.
A concorrência por direitos que só
cabem a uma parte da sociedade
é uma característica da sociedade capitalista. Lutamos por uma
sociedade onde todos possam ter
acesso aos seus direitos, onde a
prosperidade e as liberdades individuais não sejam privilégios de alguns. Por isso não nos restringimos
a escolher este ou aquele grupo
que mereça maior atenção de um
Estado burguês. Lutamos por um
Estado transitório operário revolu-

Dados disponíveis em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano
-2012>Acesso em 19/07/15.
4
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Milícia republicana no início da Guerra Civil Espanhola, homens e mulheres marcham lado a lado

cionário e democrático, a favor de
todos, contra a sociedade dividida
em classes.
Também divergimos de parte
do movimento feminista que, seguindo a linha da disputa entre
direitos, defendem que as transexuais roubam o “protagonismo”
das mulheres nas lutas de gênero.
A exemplo das pichações de ódio
na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), essas correntes
atuam incitando a violência e até
mesmo reivindicam a morte das
transexuais, um grupo já extremamente marginalizado e alvo de
crimes e assassinatos com o consentimento de toda a sociedade
burguesa. Nós nos juntamos às fileiras das correntes de denúncia de
casos como esses, e somos contra
todo o discurso de ódio contra os
oprimidos.
A violência contra homossexuais é resultado principalmente do
discurso de ódio praticado pela
camada mais conservadora da
classe dominante. O preconceito
alimentado por esses grupos mata
homossexuais, transexuais, mulheres e negros todos os dias, e é um
retrocesso para a humanidade. Em
contrapartida com essa política, é
necessário defender o Estado laico.
O casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo é um direito demo-

crático e que entra em choque com
os setores que pregam o preconceito, por isso apoiamos a medida.
Compreendemos que na atual forma de sociedade, o casamento civil
propicia determinadas garantias
como pensão, herança, extensão
de direitos e benefícios do cônjuge,
etc. Porém, sabemos que a transformação das bases econômicas da sociedade transformará também, por
decisão livre e voluntária dos seres
humanos a superestrutura jurídica
da sociedade, das instituições, e,
portanto, também as formas de relacionamento entre os seres humanos vivendo em sociedade, ou seja,
a atual forma de relações pessoais
e familiares, fruto das atuais relações sociais de produção.
Uma economia planificada,
com a abolição da propriedade
privada, em direção ao comunismo, propiciará o surgimento de
uma nova superestrutura jurídica,
social e moral, e de um novo tipo
de relacionamento entre os seres
humanos, em que as pressões econômicas para a manutenção de um
casamento, por exemplo, deixarão
de existir e as pessoas manterão
suas relações por vontade própria.
O racismo, o machismo e a homofobia vão definhar, deixarão
de fazer parte da realidade, pois
a classe que se beneficia dessas
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ideias reacionárias, alimentando a
divisão da classe trabalhadora, não
estará mais no poder. A humanidade estará livre das amarras capitalistas para evoluir e viver.
Compreendemos que tanto a sexualidade quanto a escolha religiosa são de âmbito pessoal, portanto
nem o coletivo e nem o Estado podem intervir, da mesma forma que
o individual não deve determinar o
coletivo. Entretanto, a efetividade
do capitalismo em gerar tais opressões e cerceamentos de liberdade
está enraizada na realidade prática, na sociedade que necessita da
exploração da maioria enquanto
classe, e da manutenção dos estereótipos de gênero como um dos
pilares da ordem social ideológica.
Qualquer tentativa de libertação deste sistema ou é fictícia para
uma minoria detentora de poder,
ou tem curto prazo – considerando
que, principalmente em momentos
de crise do sistema, presenciamos
o retrocesso dos direitos e das pautas progressistas, na emergência de
se assegurar a ideologia burguesa
retrógrada, sobre a estrutura econômica em turbulência provocada
pela luta de classes. Desta forma,
somente com a derrubada deste
sistema e a edificação do socialismo, as liberdades individuais serão
plenas. Como diz Engels, a humanidade “passará do reino da necessidade para o reino da liberdade”.
Mas, para conquistar esse mundo novo, é preciso compreender
que o problema é este sistema, que
em sua profunda crise faz surgir os
sinais de barbárie. O que pode impedir essa caminhada em direção
ao desastre, e abrir uma saída, é a
luta de classes, a luta da classe trabalhadora. Nossa arma é a organização e a unidade. Cada combate
deve ter como finalidade a elevação
do nível de consciência e organização da classe trabalhadora na luta
contra o apodrecido capitalismo.
• Contra todo tipo de opressão e
discriminação!
• Em defesa das liberdades individuais!

Comissão de Mulheres da Esquerda Marxista
• Em defesa do Estado laico e dos
direitos democráticos!
• Por uma saúde, pública, gratuita
e para todos, sem distinção ou
restrição!

A SEGURIDADE SOCIAL
Na obra Devolvam a Nossa Previdência, os autores, Luiz Bicalho e
Serge Goulart, explicam:
“A luta pela previdência está na
origem dos esforços da classe operária para constituir-se em ‘classe para
si’. É daí que surgem as primeiras
organizações de classe. Os primeiros
sindicatos nasceram das caixas de
apoio mútuo, no qual os trabalhadores contribuíam para ajudar-se
durante as crises ou acidentes individuais. Destas nasceram as conquistas da saúde pública e da previdência social baseada na solidariedade
entre gerações”5.
Os trabalhadores do Brasil não
têm interesses fundamentais diferentes dos trabalhadores do resto do mundo, pois se encontram
igualmente sob a exploração capitalista e veem parte do fruto de
seu trabalho sendo entregue, na
forma de mais-valia – trabalho não
pago – ao capitalista, ao patrão,
ocorrendo processo igual, em sua
essência, por todo o mundo. Da
mesma forma, as mulheres trabalhadoras não têm interesses fundamentais diferentes dos homens
trabalhadores, pois todos fazem
parte da mesma classe, a classe explorada por uma minoria. Consideramos, porém, que existem necessidades e direitos próprios do sexo
feminino que devem ser atendidos,
enquanto necessidade de toda a
classe trabalhadora para aumento
da qualidade de vida e da condição
de trabalho.
Desta forma, a luta pela previdência social, solidária e universal, é pauta a ser discutida e defendida também pelas mulheres trabalhadoras.
A origem da Seguridade Social

encontra-se na classe trabalhadora organizando-se para manter-se
e preservar-se, esta “Seguridade
Operária inteiramente de responsabilidade do Estado, com a participação determinante dos trabalhadores em sua administração”6 é
também a origem da Previdência e
Assistência Médico-Hospitalar Pública e Solidária.
“No Brasil, as primeiras caixas
de assistência foram organizadas
pelos ferroviários e pelos trabalhadores dos correios. O surgimento destas duas organizações
de Seguridade, de Proteção Social,
foi o ponto de apoio para a multiplicação desta reivindicação e
finalmente a reunião do conjunto
destas organizações profissionais
de socorro da classe numa só Previdência e Assistência nacional.
(...) A Lei nº 1.711/52, ainda que
a Carta de 1946 não o previsse,
estabeleceu, pela primeira vez, diferenciações entre os sexos, atribuindo à mulher o direito à aposentadoria integral, voluntária,
aos 30 anos de serviço”7.
A Previdência tem sofrido diferentes ataques. Um exemplo é
a Emenda Constitucional 20, de
16 de Dezembro de 1998, quando o governo Fernando Henrique
Cardoso substituiu o sistema de
‘tempo de serviço’ pelo ‘tempo de
contribuição’, significando que a
partir dali não bastava comprovar ter trabalhado, tinha que provar que contribuiu; implementou
também o ‘fator previdenciário’
no final de 1999 que aumentou
o tempo de contribuição em até
40%! O governo Lula aprofundou
esses ataques à classe, atacando a previdência dos servidores,
acabando com a paridade. E o
governo Dilma, com a aprovação
da MP 664, alterou as regras para
o benefício de pensão por morte,
limitando o recebimento do cônjuge ou companheiro segundo a
expectativa de vida, ou seja, quan-

Bicalho, Luiz e Goulart, Serge. Devolvam Nossa Previdência.
Idem, pág. 26.
7
Idem, pág. 26.
5
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to mais jovem for o beneficiário,
menos tempo receberá a pensão.
Vale lembrar que a aprovação
dessa MP faz parte do pacote do
ajuste fiscal, e ataca diretamente
as viúvas. Faz parte da mesma lógica a aprovação da MP 665 - que
aumenta o tempo de trabalho para
ter acesso ao seguro desemprego,
de 6 para 12 meses. Como justificativa foram utilizados casos de fraude, tanto no recebimento de pensões, como do seguro desemprego.
Mas a realidade é bem outra.
Existem somente 30 mil pensões
de mulheres jovens (menos de 30
anos). O que o governo Dilma fez
foi deixar estas viúvas a sua própria sorte.
Já o aumento do tempo de trabalho para usufruto do seguro desemprego, visa dificultar o acesso a
esse direito e, assim, poupar recursos do governo.
Ainda com a aprovação da MP
664, os senadores incluíram a fórmula 85/95, ou seja, para se aposentar passa a ser necessário que
a soma de tempo de contribuição
com a idade atinja 85 no caso das
mulheres e 95 no caso dos homens.
Essa alteração segue prejudicando
a classe trabalhadora como um
todo, assim como o fator previdenciário, pois quem entra no mercado de trabalho mais cedo, em geral
filhos de trabalhadores, tem que
trabalhar por mais tempo em relação aos que começam mais tarde.
Outra mudança em discussão
é a instituição de uma idade mínima para aposentadoria de 65
anos para homens e mulheres.
Estabelecer essa idade mínima já
seria um grande retrocesso. Além
disso, equiparar a idade entre homens e mulheres é abrir um ataque contra uma conquista. A dupla ou tripla jornada de trabalho
da mulher leva a que esta esteja
sem condições de trabalho antes
que os homens. A diferença atual
entre aposentadorias de homens e
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mulheres – 5 anos – é uma conquista que deve ser preservada, ao
mesmo tempo em que se combate
a própria dupla jornada feminina.
Devemos retomar os princípios
fundamentais da luta pela previdência. E isso implica retomar a
luta pela previdência universal e
solidária, ou seja, a geração atual
contribuindo para o conjunto dos
aposentados e das aposentadas.
Um sistema no qual os trabalhadores e trabalhadoras que não estão
no mercado formal, por vários motivos impostos por essa sociedade
injusta, tenham acesso a uma aposentadoria digna.
Além disso, somos contra o desvio da arrecadação previdenciária,
com a utilização da falácia do rombo na previdência. Os “rombos”
alegados pelos governantes estão,
na verdade, à disposição para o
pagamento da dívida pública, assim como para o financiamento de
empreendimentos de empresas públicas e privadas. Clauber Santos
Barros, acadêmico de Direito pela
Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, explica:
“Os estudiosos do tema (...) afirmam que as contas do governo em
torno da existência do déficit da previdência se dá ignorando o processo
de desvio de verbas deste instituto
para financiar o pagamento de dívidas públicas. O problema em torno deste desvio nos faz efetuar uma
análise a partir das décadas de 50
e 60 em que o governo retirou ou
desviou da previdência uma grande
soma de dinheiro para financiar a
construção de Brasília, Transamazônia, Ponte Rio-Niterói, Itaipú e,
dentre outras, Usinas Atômicas de
Angra dos Reis. Após efetuar a tomada descrita, a União nunca repôs
à previdência social o montante retirado (HORVATH JÚNIOR, 2010).
Segundo Salvador (2010) e Júnia (2011) o valor da dívida pública brasileira chega a casa de 1,9
trilhões de reais. Para amenizar a
dívida o governo retira do orçamen-

to público cerca de 30% da receita
que deveria ser repassada para a seguridade social (SALVADOR, 2010).
O processo de desmantelamento das
contas que deveria destinar-se à seguridade social começa com a transferência desta arrecadação para a
formação do superávit primário e
atendimento das condições impostas
por organismos internacionais por
meio do, inicialmente denominado,
Fundo Social de Emergência (FSE)”.
(...) o Estado mostra-se omisso
na cobrança de dívidas que foram
retiradas da previdência para favorecerem setores públicos e privados.
Horvath Júnior (2010), cita, como
exemplo, as inúmeras renúncias fiscais realizadas pelo poder público
para beneficiar entidades beneficentes de assistência social, empregadores rurais de pessoa física, clubes
de futebol profissional, segurados
especiais, empregador doméstico e
das empresas inscritas no simples.
(...) Lopes (2010) (...) informa
que desde 1978 a 2010 o rombo da
previdência teria chegado a casa de
R$ 50 bilhões de reais, sem contudo
tenha o governo informado quando
havia deixado de repassar para este
instituto”8.
Esta é a situação da utilização
da previdência social, surgida e
fundamentada na solidariedade
entre a classe trabalhadora. O suposto estado deficitário provém da

Revolucionária Clara Zetkin

destinação para pagamento da dívida pública e da renúncia do Estado em realizar as cobranças de verbas de empresários, que deveriam
ser aplicadas na previdência.
Diante do exposto, reivindicamos a garantia de que todos os
trabalhadores e trabalhadoras se
aposentem e possam enfim desfrutar de seu tempo de vida, após
anos trabalhando para produzir a
riqueza da sociedade.
• Revogação das reformas da previdência de FHC, Lula e Dilma!
Contra novas contrarreformas!
• Previdência pública, solidária e
universal!
• Aposentadoria por tempo de trabalho para homens e mulheres!

A EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES
Na luta pela emancipação das
mulheres, pela igualdade de direitos e pela ampliação das conquistas
existentes, demonstramos que não
é possível dissociar as reivindicações transitórias da luta de classes
e assumir uma perspectiva de classe significa lutar pela superação do
atual sistema de produção, o sistema capitalista, pilar central e base
que sustenta o machismo, a violência, o racismo e todas as diversas
divisões na classe trabalhadora.
Entender isso profundamente é
entender que a luta das mulheres,
a luta contra a homofobia, a luta
contra o racismo, não são lutas separadas, cada uma com a sua reivindicação e suas especificidades.
Essas se unem com a perspectiva
de classe, da classe trabalhadora.
Como sintetizou a revolucionária alemã Clara Zetkin: “De mãos
dadas com o homem de sua classe,
a mulher proletária luta contra a
sociedade capitalista”.
A luta das mulheres é pela ampliação dos direitos das mulheres
trabalhadoras! A luta das mulheres
é a luta pela superação da sociedade de classes! A luta das mulheres
é a luta pelo socialismo!

Disponível em: <http://marcelopintodarocha.jusbrasil.com.br/artigos/140552900/o-deficit-da-previdenciadesvio-de-recursos-e-os-impactos-sociais-no-processo-de-gestao-dos-fundos-da-seguridade-social>
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