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O artigo de Daniel Ben-
saïd “Comunismo e Esta-
linismo, uma resposta ao 
livro negro do Comunis-
mo” (em espanhol, na re-
vista Crítica alternativa, 
de março de 2008) acaba 
sendo uma crítica da revo-
lução e não sua defesa.

“Através da guerra civil 
se forja um socialismo atra-
sado e estatista, um novo 
estado edificado sobre rui-
nas: ‘na verdade, o estado se 
formava sobre a base de um 
desenvolvimento social atra-
sado’ (Moshe Lewin)... Aqui, 
o peso terrível das circunstân-
cias e a ausência de cultura 
democrática acumulam seus 
efeitos. Não existe nenhuma 
dúvida que a confusão manti-
da, desde a tomada do poder, 

entre Estado, partido e classe 
operária, em nome da extin-
ção rápida do Estado que se 
esperava e o desaparecimento 
das contradições no interior 
do povo favorece considera-
velmente a estatização da so-
ciedade e não a socialização 
das funções estatais”. (pág. 
182).

Depois de culpar o povo 
russo pela sua falta de cul-
tura para uma confusão 
que existe em sua cabeça, 
Bensaïd parte para expli-
car o que significa para ele 
ter uma revolução “demo-
crática”:

“Experiências recentes, 
como a da Polônia de 1980-
81 e a Nicarágua em 1984, 
colocaram na ordem do dia a 
possibilidade de um sistema 
de duas câmaras, uma eleita 
diretamente pelo sufrágio uni-
versal e a outra representando 

diretamente os operários, o 
campesinato e, mais ampla-
mente, as diferentes formas 
associativas do poder popu-
lar” (pág. 187).

O que existe neste tre-
cho é a defesa de que o 
sistema de duplo poder de 
antes de outubro de 1917 
(Duma e sovietes) devia 
continuar! Em outras pa-
lavras, outubro foi longe 
demais!

Lenin se preocupa desde 
o início da revolução (Te-
ses de Abril) com o caráter 
internacional da revolução 
e por isso faz o balanço da 
conferência que aprovou as 
teses, criticando o seu pró-
prio partido por não apro-
var o combate por uma 
nova internacional. 

Após a revolução é o 
seu isolamento que vai 
levar depois à burocrati-

zação, à derrota e à des-
truição do Partido Bolche-
vique e da internacional, 
por uma fração burocrá-
tica nascida no interior 
do partido. A derrota das 
revoluções na Alemanha, 
na Hungria, na Polônia, 
na Finlândia, etc. levaram 
ao isolamento da Rússia 
e à Guerra Civil. No final 
da guerra, nova derrota na 
Alemanha (1923-24). De-
pois disso, é justamente 
quando a revolução chine-
sa levanta a cabeça que a 
“Oposição Unificada” se 
constrói e liga o combate 
contra a fração stalinista 
ao combate da “teoria” da 
revolução em um só país e 
o combate por medidas de 
democracia soviética e de 
industrialização do país. A 
derrota da revolução chi-
nesa, pela política de con-

ciliação com a burguesia, é 
um dos fatores que leva à 
derrota da oposição no in-
terior da URSS. 

CONSELHO DE REDAÇÃO
 Serge Goulart,  Alex Minoru, 

Luiz Bicalho, Johannes Halter, e 
Evandro Colzani. 

EDITOR
Johannes Halter

 
 JORNALISTA RESPONSÁVEL

Rafael Prata MTB nº 40040/SP

DIAGRAMADOR
Evandro Colzani 

jornal@marxismo.org.br 
www.marxismo.org.br

Rua Tabatinguera, 318, Centro
São Paulo/SP - CEP: 01020-000 

 Fone: (11) 3101-8810

A Esquerda Marxista 
(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
em todo o mundo da luta 
pela abolição do capitalismo 
e pela República Socialista 
Universal dos Conselhos. 

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos 
a ver com os ultraesquerdis-
tas que se dedicam ao divi-
sionismo e ao denuncismo 
impotente.

Nós lutamos pela uni-
dade e pela independência 
política da classe trabalha-
dora. Nosso objetivo é aju-
dar os trabalhadores e a 

juventude revolucionária a 
construir um partido operá-
rio revolucionário e socialis-
ta de massas.

A Esquerda Marxista 
dirigiu as ocupações de 
fábricas no Brasil lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalhadores. 
Lutamos por Transporte, 
Saúde e Educação Públicos 
e gratuitos para todos. Pela 
reestatização de tudo o que 
foi privatizado, contra a cri-
minalização dos movimen-
tos e organizações dos tra-
balhadores, em defesa das 
conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e 
da juventude. O capitalismo 
e seus partidos são nossos 
inimigos. Lutamos pela revo-
lução e pelo socialismo.

Quem Somos

O “pecado original” do atraso russo
Luiz BicaLho
jornal@marxismo.org.br

POLêMICA

Ecos do Stalinismo

José Paulo Netto foi um 
dos palestrantes no semi-
nário promovido pela Boi-
tempo sobre a Revolução 
Russa. Fazendo uma aná-
lise crítica do stalinismo, 
Netto na realidade acaba 
defendendo o que há de es-
sencial nele. No seu livro 
“O que é o Stalinismo” (e 
sua palestra no seminário 
mostra que ele não mudou 
de opinião), ele defende 
que frente à situação de 
atraso social russo, frente 
ao isolamento da revolu-
ção, a única saída possível 
era caminhar em direção 
ao socialismo em um só 
pais, cumprindo tarefas 
que a burguesia não tinha 
cumprido. 

Sendo assim, a violência 
que foi feita era necessária, 
porque não havia outro jei-
to. O que Netto critica é 
que essa violência também 
se abateu sobre outras cor-
rentes do marxismo. 

“O que deve ser debitado 
ao grupo dirigente capitane-
ado por Stalin, pois, não é 
esta violência historicamen-
te necessária. O que deve 
ser posto na sua conta é a 

transformação dessas coações 
requeridas em normas cons-
tantes de direção política... 
por esta conversão, que deri-
vou na criminalidade, devem 
responder perante a história 

Stalin e seus colaboradores... 
a partir de um certo momen-
to, os métodos da autocracia 
stalinista, necessários para a 
transformação da sociedade 
herdada do czarismo no sen-

tido da transição socialista, 
passaram a obstaculizar o 
desenvolvimento soviético”.
(pág. 86, obra citada)

Em outras palavras, Net-
to critica como falsa a teoria 
do socialismo num só pais, 
mas na verdade não enxer-
ga outra saída a não ser a 
“transição socialista” na 
Rússia. Ele abandona com 
isso a luta pela revolução 
mundial. E isso de um ho-
mem combativo, que faz da 
propaganda do comunismo 
e da revolução um dos ob-
jetivos de seus livros e ensi-
namentos. 

Lenin construiu o Parti-
do Bolchevique através das 
polêmicas com outros so-
cialistas. Para reconstruir-
mos a internacional de Le-
nin, é necessário o debate 
e a crítica de todos aqueles 
que, apesar de pregar a re-
volução e criticar Stalin, não 
compreenderam realmente 
que houve um “Termidor”, 
uma contrarrevolução, e 
que a burocracia soviética 
passou a ser um agente da 
burguesia no interior do Es-
tado Operário, culpável dos 
maiores crimes, inclusive da 
própria destruição da URSS.

Luiz BicaLho
jornal@marxismo.org.br



    

20 DE outubro DE 2017 • NÚMERO 110 3
EDITORIAL

Defender a Revolução Russa e suas lições para a atualidade

Cem anos após a Revolu-
ção Russa, a burguesia ten-
ta distorcer o seu legado, 
ligando a reação stalinista 
como consequência direta 
da conquista do poder pela 
classe trabalhadora. Alguns 
dizem que tudo não passou 
de um golpe organizado por 
um pequeno grupo lidera-
do por um ditador (Lenin), 
enquanto diferentes organi-
zações de esquerda louvam 
a revolução, mas aplicam 
uma política contrária àque-
la que a conduziu à vitória. 

É tarefa dos revolucio-
nários marxistas defender 
a Revolução de Outubro e 
utilizar suas lições para as 
lutas atuais. 

Uma conclusão impor-
tante da Revolução Russa 
é a confirmação, na práti-
ca, da teoria da Revolução 
Permanente. Trotsky deu 
fundamentos a essa teo-
ria a partir de escritos de 
Marx e de seu balanço da 
revolução de 1905. A Revo-
lução Permanente contra-
ria a ideia comum entre os 
marxistas da época de que, 
nos países atrasados, seria 
necessária uma primeira 
etapa de revolução demo-

crático-burguesa e de largo 
período de desenvolvimen-
to do capitalismo, para só 
depois colocar a perspecti-
va de uma revolução socia-
lista. Esse pensamento foi 
requentado pelo stalinismo 
para realizar alianças com 
as burguesias nacionais, e 
continua sendo utilizado 
por partidos reformistas 
em todo o mundo, como o 
PT no Brasil, para justificar 
alianças com a burguesia. 
A colaboração de classes 
deu seguidas demonstra-
ções na história de que só 
pode preparar o caminho 
para amargas derrotas. Os 
bolcheviques em 1917, com 
uma política independente, 
compreenderam a partir da 
defesa das famosas Teses 
de Abril por Lenin que as 
tarefas democráticas estão 
ligadas umbilicalmente à 
necessidade da tomada do 
poder pelo proletariado. 

Outro ponto relevante a 
ser analisado é a tática da 
Frente Única, fundamental 
para que um partido mi-
noritário no início de 1917 
conseguisse ganhar a con-
fiança das massas. Os bol-
cheviques dialogavam com 
a necessidade de unidade, 
lançando consignas com 
reivindicações dirigidas à 
direção majoritária do mo-

vimento, tais como: “Paz, 
Pão e Terra”, “Abaixo os 
10 ministros capitalistas”, 
“Todo poder aos Sovie-
tes”. A direção dos sovietes 
(mencheviques e socialistas 
revolucionários) recusava-
se a atender essas reivindi-
cações, por sua submissão 
à burguesia e aos países 
imperialistas. As massas, 
fartas de vacilação e enro-
lação, encontraram nos bol-
cheviques a fração resoluta 
do movimento que poderia 
resolver seus problemas.

A Frente Única opõe-se 
ao esquerdismo infantil. 
Por isso, na tentativa de 
golpe de Kornilov em agos-
to de 1917, os bolchevi-
ques, sem defender o conci-
liador governo de Kerensky, 
lançaram-se para derrotar 
o golpe contrarrevolucio-
nário e foram determinan-
tes para dissolver a reação. 
Com isso, ganharam maior 
autoridade e prepararam as 
condições para a derrubada 
de Kerensky por uma insur-
reição proletária.

A Revolução Russa, em 
contraste com as revolu-
ções derrotadas, mostra 
a importância decisiva do 
partido revolucionário para 
a conquista do poder, um 
partido disciplinado, cen-
tralizado, de revolucioná-

rios profissionais, capaz de 
conquistar a confiança das 
massas. Esse foi o Partido 
Bolchevique em 1917. Este 
é o partido que precisa ser 
construído hoje.

Trotsky escreveu em 
1938, no documento de 
fundação da 4ª Internacio-
nal, que “a crise histórica 
da humanidade reduz-se à 
crise da direção revolucio-
nária”. Essa frase segue ab-
solutamente atual. Ventos 
revolucionários correm o 
mundo. Fenômenos como 
Podemos, Syriza, França 
Insubmissa, o movimento 
de Corbyn por dentro do 
Partido Trabalhista, a luta 
do povo catalão pelo direi-
to à autodeterminação, as 
mobilizações do primeiro 
semestre no Brasil, mani-
festações contra Trump nos 

EUA, são todas demonstra-
ções da indignação popular 
contra o sistema vigente, da 
disposição de luta, e da bus-
ca pela reorganização sobre 
um eixo de independência 
de classe. 

O que faz falta é uma 
direção capaz de ajudar o 
proletariado a enterrar o 
capitalismo. Essa direção 
só poderá ser formada com 
militantes que se apro-
priem da teoria marxista e 
da história da luta de clas-
ses, dos ensinamentos das 
revoluções vitoriosas e der-
rotadas, organizando e mo-
bilizando jovens e trabalha-
dores. Nesse combate está a 
Esquerda Marxista e a Cor-
rente Marxista Internacio-
nal. Viva a Revolução Rus-
sa! Viva a luta internacional 
da classe trabalhadora!

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

NACIONAL

Nildo Ouriques, candidato 
luta de classes à presidência da República

O PSOL precisa ter um 
candidato à presidência ca-
paz de exprimir o sentimen-
to de indignação, de revolta 
da população com o conjun-
to deste regime e suas insti-
tuições. Um candidato con-
tra o sistema e toda a dor e 
sofrimento que ele causa.

Revolucionários adapta-
dos estão atrás de simpáti-
cos pretendentes a campeão 
de votos sem se importar 
com que programa. Como 
avançar para a revolução 
socialista com candidatos 
sem programa ninguém ex-
plica. E não falamos aqui 
de um programa marxista 
revolucionário.

Falamos de um impulso, 
um programa transitório capaz 
de colocar as massas em movi-
mento e transformar seu ódio 
ao sistema em força de mudan-
ça, de organização e mobiliza-
ção. Do movimento que criou 
Syriza na Grécia, PODEMOS 
na Espanha, que criou Corbyn 
na Grã-Bretanha, Melènchon 
na França e mesmo Bernie San-
ders nos EUA.

Aqui no Brasil o que fal-
ta é um instrumento que as 
massas possam agarrar e cha-
mar de seu. Esse tem que ser 
o objetivo do PSOL. Lula e o 
PT não são mais isso, mesmo 
que ainda sobrevivam como 
uma máquina eleitoral e bus-

cando se apoiar na população 
mais pobre e em um setor da 
pequena burguesia.

O que o PSOL precisa é 
de um candidato a presidente 
da república e um programa 
classista que fale de revolução, 
que seja capaz de mobilizar 
ativistas e atingir as massas. 
Sem candidato o PSOL deixa 
a porta aberta para a conso-
lidação da candidatura Lula, 
ou em caso de impedimento 
legal, para que o PT lance um 
candidato alter ego de Lula.

O candidato do PSOL e seu 
programa devem estar conecta-
dos com a revolta da juventude 
e da classe trabalhadora contra 
o sistema, suas instituições e 

suas “Reformas” contrarrevo-
lucionárias. O PSOL para ser 
o partido da liberdade e do so-
cialismo deve dizer que vai re-
vogar todas as “Reformas” de 
Temer, de Lula e de FHC, que 
vai reestatizar tudo o que foi 
privatizado, que vai estatizar 
os bancos e o sistema financei-
ro, que não vai pagar a dívida 
interna e externa porque todo 
o dinheiro irá para saúde, edu-
cação, transporte e moradia. E 
evidentemente anunciar bem 
alto que não se alia e nem faz 
acordos com nenhum dos par-
tidos deste sistema que opri-
me, explora e mata.

É por tudo isso que rece-
bemos com entusiasmo a pré-

candidatura do companhei-
ro Nildo Ouriques com sua 
“Carta aberta à militância do 
PSOL”. Essa carta é uma ex-
celente base para a plataforma 
que o PSOL precisa para falar à 
vanguarda militante e às mas-
sas brasileiras.

Convidamos a todos a co-
nhecer e a apoiar a pré-candi-
datura do companheiro Nildo 
Ouriques e sua plataforma. Se 
você está de acordo com este 
movimento pelo socialismo, 
pela liberdade, pela revolução, 
faça contato com a gente e va-
mos ajudar milhares de luta-
dores a se coordenar e tornar 
essa batalha em uma força ma-
terial para transformar.

Hulton Getty

Dirigentes bolcheviques se dirigem à multidão durante outubro de 1917
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“Um livro realmente 
único”: Entrevista com 

Alan Woods no Brasil sobre 
o livro “Stalin”

Alan Woods estava se prepa-
rando novamente para um novo 
lançamento do livro “Stalin”, 
quando concedeu esta entrevista. 
Desta vez seria a oportunidade 
do público brasileiro conhecer a 
obra que Leon Trotsky deixou 
inacabada, e que Alan editou em 
sua integralidade.

Foice&martelo - qual o 
impacto desta publicação 
sobre a verdadeira história 
de stalin para os trabalha-
dores e jovens que se apro-
ximam das ideias revolu-
cionárias?

alan Woods - A publica-
ção deste livro é um evento 
de grande importância para 
a classe trabalhadora e a ju-
ventude de hoje. É um livro 
que jamais deveria ter sido 
publicado, porque Stalin 
queria silenciar Trotsky. Esse 
livro aparece somente agora, 
77 anos depois do assassina-
to de Trotsky, em sua versão 
mais completa possível. Eu 
a considero uma das gran-
des obras da teoria marxista, 
no mesmo nível que a “His-
tória da Revolução Russa”, 
ou “Revolução Traída”, ou 
“Minha Vida”, que não tem 
nenhum paralelo na litera-
tura marxista. Aqui se trata 
de tentar explicar a relação 
complicada, dialética, entre o 
papel do indivíduo, o proces-
so histórico e os processos 
objetivos da revolução e da 
contrarrevolução. É portanto 
uma obra de imensa riqueza 
teórica. É em minha opinião 
a melhor fonte da história 
do Partido Bolchevique que 
se pode encontrar. E pelo 
menos a nova edição que eu 
pessoalmente editei contém 
muitos elementos teóricos 
de grande importância, re-
flexões importantes sobre a 
Revolução Francesa, sobre o 
materialismo dialético, sobre 
o materialismo histórico, e 

sobre o marxismo em geral. 
Esse livro é uma mina de 
ouro para qualquer jovem, 
qualquer trabalhador, que 
queira compreender a revo-
lução russa para aplicar as 
lições para a atualidade, a 
crise capitalista, que obvia-
mente contém elementos re-
volucionários.

F&m - qual o lugar des-
ta biografia em relação ao 
conjunto da obra de Leon 
trotsky?

alan Woods - É um livro 
realmente único, no sentido 
que é a primeira tentativa 
de um marxista de abordar 
inclusive questões psicoló-
gicas, a psicologia de Stalin 
desde sua infância e depois. 
Claro que há antecedentes, 
como a grande obra de Karl 
Marx “O 18 Brumário de 
Luis Bonaparte”, onde Marx 
explica que em uma situa-
ção reacionária, quando já se 
perdeu a revolução, entra-se 
em um período de refluxo, 
em que gente medíocre pode 
ocupar papel dirigente na so-
ciedade. Parece um parado-
xo, mas não é tanto assim, 
se vemos que em um perí-
odo de auge revolucionário 
há grandes heróis, gigantes.
Mas em períodos de refluxo 
há personagens que melhor 
personificam esse período de 
refluxo. Pois o mesmo pode 
se dizer da revolução russa. 
Stalin tinha um caráter mui-
to particular, um menino 

abusado por seu pai alcoóli-
co quando era pequeno, que 
distorceu seu caráter, criou 
uma pessoa sádica e total-
mente hostil à sociedade em 
geral, uma pessoa amarga e 
vingativa. Mas essas caracte-
rísticas, no entanto, não po-
dem explicar a degeneração 
da Revolução Russa. Para 
haver essas transformações, 
são necessárias mudanças 
profundas na sociedade. Es-
sas transformações estão ex-
plicadas na “Revolução Traí-
da” de Trotsky, mas no livro 
sobre Stalin ele penetra mais 
fundo nesse processo, rela-
cionando a personalidade e 
o papel que jogou, explican-
do que ele nunca poderia ter 
jogado esse papel a não ser 
como representante de uma 
casta privilegiada que foi a 
burocracia na Rússia.

F&m - como o livro 
ajuda a entender o desen-
volvimento da urss até a 
restauração capitalista pe-
las mãos dos stalinistas?

alan Woods - Realmente 
Trotsky antecipou em 1936 o 
colapso do stalinismo, antes 
de escrever “Stalin”. Em a 
“Revolução Traída”, ele ex-
plica como uma casta buro-
crática de milhões de funcio-
nários e oficiais privilegiados 
estava sufocando e distor-
cendo as vitórias da econo-
mia planificada, com seus 
enormes privilégios, níveis 
de vida privilegiados, seus 

privilégios legais e ilegais. 
Além disso, Trotsky explica 
que uma economia naciona-
lizada e planificada necessita 
de democracia como o corpo 
humano precisa de oxigênio. 
Quer dizer que sem demo-
cracia, sem controle demo-
crático da classe trabalhado-
ra, inevitavelmente haverá o 
ascenso de uma burocracia, 
de corrupção, que nada irá 
controlar. A princípio, nos 
anos 1930, a economia so-
viética era uma economia 
relativamente primitiva, 
relativamente simples. Os 
próprios êxitos da URSS, da 
economia planificada, criam 
uma economia moderna, 
sofistica, complicada, que já 
não admitia controle buro-
crático. Então se faz um de-
sastre. A burocracia sufoca 
a iniciativa, a iniciativa da 
classe trabalhadora, a arte, a 
cultura, a ciência, e cancelou 
de certa maneira os enormes 
êxitos da economia planifica-
da. O marxismo explica que 
em última instância a viabi-
lidade de qualquer sistema 
sócio-econômico depende do 
desenvolvimento das forças 
produtivas. E, no momento 
em que a URSS já não é ca-
paz de obter os mesmos re-
sultados que o capitalismo, 
está condenada, e essa é a 
razão fundamental da queda 
da URSS. Também há outra 
razão que Trotsky antecipou 
em 1936 na “Revolução Tra-
ída”. Esses privilégios da bu-
rocracia eram enormes, mas 

havia um problema: os bu-
rocratas não podiam trans-
mitir essas riquezas a seus 
filhos, porque não eram sua 
propriedade particular, eram 
propriedade do Estado. Con-
sequentemente tinham que 
poder herdar a riqueza, uma 
razão muito fundamental, 
porque os burocratas stali-
nistas não estariam conten-
tes com seus privilégios, sem 
que pudessem aspirar torna-
rem-se proprietários capita-
listas, donos das forças pro-
dutivas. É exatamente isso 
que se passou na URSS mais 
de 20 anos atrás.

F&m - de que forma 
o livro “stalin” e a teoria 
marxista podem ajudar 
os trabalhadores da amé-
rica Latina e do Brasil?

alan Woods - Na Amé-
rica Latina em geral vimos 
grandes movimentos revo-
lucionários, como as ma-
nifestações massivas em 
2013 no Brasil, e no futuro 
também haverá explosões. 
Mas todas essas explosões 
insurrecionais não podem 
ter êxito sem a presença de 
um partido revolucionário 
e de uma direção revolucio-
nária. E a condição prévia 
para construir esse partido 
que falta no Brasil é preci-
samente a teoria marxista, 
e este livro portanto é uma 
parte muito importante 
desse grande tesouro, des-
sa grande mina de ouro 
que é a teoria marxista.

Aline Seitenfus

Johannes Halter

Alan Woods em evento de lançamento em São Paulo

ENTREVISTA

johannes haLter
haltercontato@gmail.com
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“Stalin, uma análise do ho-
mem e sua influência” é um 
livro extraordinário de um 
Leon Trotsky maduro em que 
se estuda, de forma inédita no 
marxismo, as relações entre o 
indivíduo e seu papel na his-
tória de um ponto de vista do 
materialismo histórico. Um li-
vro que ajuda a compreender o 
mundo em que vivemos hoje.

Essa biografia estava sen-
do escrita quando Trotsky foi 
assassinado. Durante mais de 
70 anos o mundo teve acesso 
apenas a uma edição adultera-
da e manipulada desse livro. 
Natália Sedova, a camarada e 
viúva de Trotsky, tentou impe-
dir a publicação original, mas 
não conseguiu. Essa edição é 
a que se conhecia até agora no 
Brasil. Para se ter uma ideia da 
diferença, pode-se constatar 
que a edição deformada tem 
cerca de 450 páginas e a edi-
ção reorganizada tem cerca de 
1.000 páginas.

No Brasil, o livro inédito foi 
editado conjuntamente pela 
Editora Marxista e pela Edi-
tora Movimento e teve lança-
mentos com a participação por 
vídeo-conferência de Esteban 
Volkov, o neto de Trotsky, e 
também contou com a presen-
ça de Alan Woods, coordena-
dor desse trabalho de restaura-
ção. Os eventos ocorreram em 
São Paulo, Florianópolis, Porto 
Alegre e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, um auditó-
rio da PUC-SP com cerca de 
300 pessoas entusiasmadas 
assistiu o lançamento de “Sta-
lin” em 4 de outubro. Além de 
ter a participação de Alan e de 
Esteban, a atividade também 
contou com Serge Goulart, 
dirigente da Esquerda Marxis-
ta que representou a Editora 
Marxista, enquanto pela Edi-
tora Movimento falou Rober-
to Robaina, dirigente do Mo-
vimento Esquerda Socialista 
(MES). Também compuseram 
a mesa do evento o tradutor da 
edição brasileira, Caio Dezor-
zi, e a mediadora Beatriz Abra-
mides, a Bia, da coordenação 
da APROPUC (Sindicato dos 
Professores da PUC/SP).

Alan Woods explicou como 
a publicação da biografia “Sta-
lin” destaca-se neste centená-

rio da Revolução Russa.  O di-
rigente da Corrente Marxista 
Internacional (CMI) disse que, 
se o objetivo dos revolucioná-
rios é a luta pela verdade his-
tórica, a verdade histórica está 
contida na obra que segurava 
em suas mãos. Ela desmonta 
as mentiras lançadas contra a 
Revolução Russa, contra o bol-
chevismo, contra Lenin e con-
tra Trotsky.

“Finalmente tenho o gran-
de orgulho e a grande honra de 
ter em minhas mãos este livro 
que como uma fênix renas-
ceu das cinzas”, afirmou Alan 
Woods erguendo e sacudindo 
um exemplar de “Stalin”. “E 
em minha opinião este é um 
grande livro, que merece es-
tar colocado junto com livros 
tão grandes como ‘Revolução 
Traída’, ou ‘História da Revo-
lução Russa’, ou ‘Minha Vida’. 
Um livro maravilhoso que tem 
muitas lições”, afirmou, sau-
dando ainda o lançamento da 
edição brasileira.

Um sucesso com 136 
presentes teve lugar em Flo-
rianópolis, no auditório da 
Federação de Sindicatos de 
Comerciários SC (FECESC), 
na noite do dia 5 do mês da 
Revolução Russa. O entusias-
mado plenário reuniu jovens, 
estudantes, trabalhadores, sin-
dicalistas e militantes de movi-
mentos sociais que se emocio-
naram e aplaudiram inúmeras 
vezes. Muitos companheiros 
choravam quando Alan conta-
va o fuzilamento dos trotskys-
tas nos campos de Vorkuta, Si-
béria, e que esses eram mortos 
cantando “A Internacional” e 

dando vivas à Revolução, a Le-
nin e a Trotsky.

Serge Goulart, classificou o 
livro “Stalin” como uma “arma 
de destruição em massa contra 
o capitalismo”, “instrumento 
de formação dos revolucioná-
rios” e um livro em que “pela 
primeira vez na história um gi-
gante teórico e político escreve 
um livro sobre um anão inte-
lectual”. Israel Dutra do MES 
disse que “a luta de Trotsky 
pela verdade foi decisiva e esse 
combate continua sendo deci-
sivo para os revolucionários de 
hoje”. Para ele, “o livro ’Stalin’ 
é uma herança que permite 
um combate e um compro-
misso”.

Na noite da sexta-feira, 6 
de outubro, no auditório da 
Câmara de Vereadores de Por-
to Alegre, ocorreu o terceiro 
lançamento. Cerca de 100 par-
ticipantes ouviram atentamen-
te as intervenções da mesa e a 
exposição de Alan Woods. A 
mesa foi formada por Rober-
to Robaina como moderador, 
também vereador de Porto 
Alegre pelo PSOL, por Serge 
Goulart, além de Luciana Gen-
ro (líder nacional do PSOL) e 
do próprio Alan Woods.

Roberto apresentou os 
objetivos do lançamento do 
livro e ressaltou o esforço das 
duas editoras para que isso 
fosse possível. Luciana Gen-
ro fez uma exposição sobre a 
necessidade de resgatar os ele-
mentos fundamentais da Re-
volução Russa e a luta contra 
a burocratização. Luciana sau-
dou a mesa e enfatizou a im-
portância do livro e da batalha 

pela formação dos revolucio-
nários como parte inseparável 
de nossa luta pelo socialismo.

A série de atos com a pre-
sença de Alan Woods no Brasil 
chegou a seu fim com um ato 
vitorioso no Rio de Janeiro. Na 
noite de 9 de outubro, durante 
uma semana de feriadão, reu-
niram-se mais de 100 pessoas 
no Salão Nobre do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ, no Centro do Rio de Ja-
neiro, para comemorar o cen-
tenário da Revolução Russa e 
estudar e debater sua atualida-
de com o lançamento do livro 
“Stalin”.

Luiz Bicalho, dirigente da      

Esquerda Marxista, repre-
sentou a Editora Marxista. 
Ele explicou a importância 
de estudar a economia, polí-
tica, filosofia e ciência como 
os grandes revolucionários, a 
exemplo de Lenin que ajudou 
toda uma geração a se tornar 
comunista, marxista e cons-
truir um partido para tomar o 
poder. Ressaltou a importân-
cia do trabalho na juventude 
para que ela aprenda a con-
versar, aprenda a se dirigir e 
também aprenda com os ope-
rários. Esse foi um mérito do 
partido de Lenin que tinha um 
trabalho grande nas universi-
dades e que soube unir isso ao 
trabalho nas fábricas.

Esses lançamentos foram 
extraordinários sucessos po-
líticos e também de vendas, 
comprovando a sede de teoria 
e política que tem os trabalha-
dores e da juventude. E que é 
este o caminho a seguir com 
tenacidade.

Lançamentos do livro pros-
seguem com os editores bra-
sileiros presentes em várias 
outras cidades e o livro ainda 
pode ser comprado com des-
conto (só até novembro) pelo 
site da Livraria Marxista ou 
com militantes da Esquerda 
Marxista e do MES.

Confira o relato completo 
sobre os lançamentos no site 
da Esquerda Marxista.

esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

No centenário da Revolução Russa é lançado o 
livro “Stalin”, uma obra-prima inédita de Trotsky

Lewis

Lançamentos foram sucessos políticos e também de vendas, atraindo jovens, trabalhadores e lideranças
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O direito à autodeterminação 
na URSS

Os recentes acontecimen-
tos na Catalunha despertaram 
um importante debate a res-
peito da autodeterminação. O 
problema não é novo, e os re-
volucionários russos que 100 
anos atrás fizeram a mais im-
portante revolução da história 
já o encaravam.

Na Espanha, o fim da di-
tadura franquista e o pacto 
estabelecido pela nova cons-
tituição em 1978 dividiram a 
Espanha em 17 comunidades 
autônomas, entre elas a Ca-
talunha. Diferente de movi-
mentos como o brasileiro “O 
sul é meu país”, os catalães 
se mobilizaram diante da 
austeridade e da violência do 
estado espanhol. Além desses 
fatores, a Catalunha tem his-
tória, costumes e até mesmo 
uma língua própria. Mas esse 
não é o centro deste artigo, a 
questão está bem explicada 
no texto da camarada Bruna 
dos Reis “O mundo é meu 
país! A diferença entre o povo 
catalão e o movimento sepa-
ratista do sul do Brasil”, no 
site da Liberdade e Luta.

A situação 
russa em 1917

Os bolcheviques, ao to-
marem o poder em outubro 
de 1917, tinham diante de si 
um país devastado pela guer-
ra imperialista. Era preciso 
reorganizar todo o aparato 
estatal para que ele funcio-
nasse como uma ferramenta 
do povo e não mais contra ele.

Entre os diversos proble-
mas existentes, a questão na-
cional estava presente e ocu-
paria parte importante dos 
debates no próximo período. 
No início do século 20, o Im-
pério Russo era formado por 
três rússias: a Grande Rús-
sia (atual Rússia), a pequena 

Rússia 
( a t u a l 
Ucrânia) e a 
Rússia branca (atual 
Bielorússia), além dos povos 
asiáticos e do Cáucaso. A 
monarquia russa sempre im-
pôs o domínio dos “grandes 
russos” (grão-russos) sobre 
todos os outros povos. Os po-
vos não-russos sofriam diver-
sas violências, entre elas ma-
neiras pejorativas de se referir 
a uma nacionalidade tal como 
polaquinhos (poliáchishka) 
ao se referir aos polacos ou 
Khokhol (topete ou crista, 
referência ao corte de cabelo 
usado pelos antigos ucrania-
nos em que eles raspavam to-
talmente os cabelos deixando 
apenas uma espécie de rabo 
de cavalo que saia do topo da 
cabeça).

Lenin e as nacionalidades
Essa discussão não era 

secundária e pode ser vista 
a preocupação de Lenin para 
com o assunto em uma car-
ta enviada a Stalin a respeito 
da Federação de Repúbli-
cas da Transcaucásia, onde 
escreve: “Propor aos Comitês 
Centrais da Geórgia, Armênia 
e Azerbajão (através do Bure-
au do Caúcaso) que o problema 
da federação seja colocado com 
maior amplitude, para que o 

partido e as massas operárias e 
camponesas o discutam; que se 
faça uma intensa propaganda 
em favor da federação e que esta 
seja aprovada nos congressos dos 
sovietes da cada república.” Ou 
seja, não se tratava apenas de 
uma solução formal, mas de 
colocar a questão em debate 
entre as massas. Mas não se 
tratava apenas de ser passivo 
em relação aos que queriam 
a separação. Lenin expressa 
isso em setembro de 1922 em 
uma carta enviada a Kamenev 
e aos membros do Bureau 
Político do Comitê Central, 
onde reforça a necessidade de 
não alimentar os “indepen-
dentistas”, mas entendendo 
a delicadeza da questão ao 
escrever “...que não destruamos 
sua independência, mas sim que 
organizemos um novo nível, uma 
federação de repúblicas iguais em 
direitos”. No início de outubro 
de 1922 em uma nova carta a 
Kamenev, Lenin escreve que 
a luta contra o chauvinismo 
grão-russo é uma batalha de 
vida ou morte.

Ainda em 1922, Lenin ela-
borou uma carta ao Congres-
so do Partido Comunista da 
União Soviética. Nesse docu-

mento, que ficou conhecida 
como seu testamento político, 
ele dedicou parte importante 
para tratar da questão das na-
cionalidades. Lenin chamava 
a atenção para as abstrações 
a partir dessa discussão e que 
isso não ajudava em nada. Ele 
aponta que “quase sempre as 
nações opressoras (ou grandes na-
ções) são culpados no campo polí-
tico e histórico por infinitos atos 
de violência e ofensas”. E conti-
nua: “Por isso, o internacionalis-
mo por parte da nação opressora 
ou da chamada nação “grande” 
(embora seja grande apenas pela 
sua violência, apenas como um 
grande agressor) não deve se re-
sumir em respeitar a igualdade 
formal das nações, mas também 
em respeitar uma tal desigualdade 
que compense a outra desigualda-
de, aquela que se produz na vida 
prática, por parte da nação gran-
de, por parte da nação opressora. 
Quem não tenha compreendido 
isto, não compreendeu a posição 
verdadeiramente proletária face 
ao problema nacional. No fundo, 
continua a manter o ponto de 
vista pequeno-burguês, e por isso 
não consegue evitar escorregar a 
todo o momento para o ponto de 
vista burguês”. E conclui esse 

raciocínio afirmando: “É por 
isso que, neste caso, é preferível 
exagerar quanto às concessões e à 
delicadeza para com as minorias 
nacionais, do que pecar pelo opos-
to. Por isso, neste caso, o interesse 
vital da solidariedade proletária, 
e portanto da luta proletária de 
classe, requer que jamais olhemos 
formalmente o problema nacio-
nal, mas sim que sempre levemos 
em conta a diferença obrigatória 
na atitude do proletário da nação 
oprimida (ou pequena) para com 
a nação opressora (ou grande)”. 
Mesmo muito debilitado, Le-
nin se dedicou a colocar de 
maneira muito didática essa 
importante questão.

Os marxistas e a 
autodeterminação hoje

Os marxistas combatem 
pelo direito à autodetermi-
nação, mas isso não significa 
que defendem a independên-
cia sobre bases burguesas. 
Há um abismo entre os que 
defendem o separatismo e 
os que defendem o direito à 
autodeterminação. O nosso 
combate sempre será pela 
maior unidade possível, mas 
cada povo deve ter o direito 
de decidir sobre isso.

daison coLzani 
daisonroberto@gmail.com

Quem vivia no extenso território da URSS?
126 nacionalidades conviveram durante muitas décadas, quase sempre 
pacificamente, no vastíssimo espaço eurasiático soviético. Esses povos 
falavam 180 idiomas diferentes, de quatro famílias linguísticas.
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A Questão Nacional Curda e o Imperialismo

De todas as manifesta-
ções de oposição e revolta 
crescente contra a crise do 
capitalismo, a que mais se 
destaca no período atual 
é, sem dúvida, o crescente 
número de povos ao redor 
do mundo que lutam pelo 
direito de decidir seu pró-
prio destino. Os exemplos 
da Catalunha e da Escócia, 
ambas situadas no interior 
de poderosos países euro-
peus, demonstram como o 
Estado nação, criado pela 
burguesia para consolidar 
seu domínio de classe, já se 
tornou um obstáculo para o 
desenvolvimento da huma-
nidade. 

Outro exemplo históri-
co de luta pela autodeter-
minação são os curdos. O 
conflito na Síria e o papel 
que os poderes envolvidos 
jogam nele, sobretudo os 
EUA, a Turquia e o Iraque, 
reforçam ainda mais a im-
portância da questão curda 
na arena internacional. A 
realidade atual dos curdos é 
fruto de mais um jogo sór-
dido do imperialismo e seus 
seguidores, sobre o qual é 

importante conhecer os as-
pectos mais importantes.

O território habitado 
pelo povo curdo localiza-se 
principalmente no sul da 
Turquia e norte do Iraque, 
tendo ainda partes meno-
res localizadas no Irã e no 
oeste da Síria. Os curdos se 
referem às suas terras como 
“Curdistão”, nome que 
também pretendem dar ao 
país independente que que-
rem fundar.

As ambições nacionais 
dos curdos sempre encon-
traram a mais ferrenha 
oposição dos governos lo-
cais, sobretudo de Turquia 
e Iraque. As atrocidades do 
exército turco contra as po-
pulações civis, que incluí-
ram inclusive o uso de gases 
químicos proibidos por leis 
internacionais, são bem do-
cumentadas. Os governan-
tes do Iraque, com destaque 
para o regime brutal de Sa-
ddam Hussein, não ficam 
muito atrás.

Além da repressão vio-
lenta, Ancara e Bagdá sem-
pre tiveram em comum o 
alinhamento incondicional 
com os interesses america-
nos no Oriente Médio. Es-
ses, em troca, sempre fize-

ram vistas grossas para os 
crimes cometidos contra os 
curdos, e não são poucas as 
fontes sérias que afirmam 
que Washington teria cola-
borado com seus aliados na 
perseguição aos curdos.

Além de enfrentar a opo-
sição incondicional dos go-
vernos locais e do imperia-
lismo, os curdos ainda tem 
que lidar com sua própria li-
derança. No Iraque, onde o 
movimento pela autonomia 
curda é mais forte, quem 
detém um poder é um clã 

conhecido como Barzani. 
Esses oportunistas nunca 
hesitaram em utilizar a cau-
sa de seu povo como moe-
da de troca em negociações 
com poderes externos. Isso 
tudo com apoio das igual-
mente corruptas lideranças 
curdas na Turquia.

No contexto atual do 
Oriente Médio, os curdos, 
e em particular seus di-
ferentes braços militares, 
despertaram o interesse de 
diferentes partes. Afinal, a 
Guerra Civil da Síria deixou 

o imperialismo americano e 
seus aliados locais impoten-
tes, ainda mais depois da in-
tervenção russa ao lado de 
Assad e a expansão do Es-
tado Islâmico. As forças mi-
litares curdas tornaram-se 
uma das poucas forças con-
fiáveis no conflito. As lide-
ranças curdas, em particu-
lar os Barzani, souberam se 
aproveitar da posição estra-
tégica ganha graças ao de-
senrolar dos acontecimen-
tos e a utilizaram para seu 
próprio beneficio, enviando 
tropas quando e aonde os 
interessava.  

Contudo, a situação vol-
ta a mudar. Com a decadên-
cia do Estado Islâmico e o 
conflito sírio mais ou me-
nos decidido, as potências 
que antes apostaram nas 
forças curdas como alterna-
tiva vão abandoná-las e caçá
-las mais uma vez. O povo 
curdo não pode ter qualquer 
ilusão com o imperialismo, 
seus aliados ou mesmo sua 
própria liderança. Somente 
a solidariedade entre os po-
vos da região, baseada em 
uma federação socialista vo-
luntaria, pode trazer a auto-
determinação tão almejada 
pelos curdos.

arthur penna 
thurpena@gmail.com

SINDICAL

Preparativos para o Semiário Sobre 
Liberdade e Independência Sindical

Num contexto de baixa 
na sindicalização dos tra-
balhadores de todo mundo 
e crise de direção do prole-
tariado, é necessário buscar 
modos organizativos his-
toricamente desenvolvidos 
pelos trabalhadores. 

A raiz da atual descon-
fiança dos trabalhadores 
em relação aos seus sindi-
catos têm uma razão bas-
tante concreta. Como Lenin 
explicou, no período impe-
rialista do capitalismo, uma 
de suas características é o 
desenvolvimento de formas 
de cooptação dos sindicatos 
pela burguesia. Isso ocorre 
de diversas formas, mas a 

principal delas no Brasil é 
a adoção do Imposto Sindi-
cal. 

O Imposto Sindical teve 
origem na Ditadura Vargas 
que, baseado na Carta Del 
Lavoro do fascista Musso-
lini, impunha os princípios 
da Unicidade Sindical (cada 
categoria só poderia ter um 
sindicato), do Assistencia-
lismo Sindical (sindicato 
voltado a oferecer convê-
nios médicos, odontológi-
cos, colônia de férias etc.) e 
do Imposto Sindical (paga-
mento de taxa obrigatória 
por parte de todos os traba-
lhadores ao seu sindicato). 

Apesar do Imposto Sin-
dical ter sido extinto pela 
Reforma Trabalhista, ou-
tras taxas de arrecadação 

compulsória do conjunto 
das categorias estão sendo 
negociadas pelos sindicatos 
com o governo Temer.

A CUT surgiu justamen-
te contra esses princípios 
sindicais varguistas, lutan-
do pelo direito de que cada 
categoria possa escolher 
seus sindicatos, pela sindi-
calização e financiamento 
voluntário dos sindicatos 
pelos trabalhadores e por 
sindicatos que fizessem as 
lutas econômica e política, 
fugindo assim do assisten-
cialismo. 

Por ironia do destino, 
hoje boa parte dos sindi-
catos ligados à CUT aceita 
verbas estatais, parecidas 
com o Imposto Sindical, 
como a contribuição retri-

butiva e a taxa negocial. 
Ao fazerem isso, elas se 
prendem ao aparato estatal 
burguês, não mais mobili-
zam as bases, se descolam 
das mesmas e criaram as 
condições para a total des-
confiança hoje existente 
nos sindicatos pela maioria 
dos trabalhadores. Para se 
ter uma ideia, o reformista 
João Felício, atual presiden-
te da Confederação Sindical 
Internacional (CSI), afirma 
que nem 10% dos trabalha-
dores do mundo estão sin-
dicalizados atualmente. 

É nesse contexto de cri-
se de direção do proletaria-
do e avaliando a necessida-
de de retomar os princípios 
sindicais mais básicos em 
defesa dos trabalhadores 

que a Esquerda Marxista 
organiza o seu Semiário 
Sobre Liberdade e Indepen-
dência Sindical. Do dia 24 a 
26 de novembro, em Join-
ville (SC), debateremos a 
situação política nacional e 
internacional, a história da 
luta sindical, a forma como 
elas se inserem neste con-
texto e a defesa de uma es-
trutura sindical marxista, a 
única que pode atender às 
demandas e interesses reais 
dos trabalhadores. 

Para participar do Se-
minário Sobre Liberdade e 
Independência Sindical, en-
tre em contato pelo e-mail 
(sorg@marxismo.org.br) 
ou preencha o formulário 
disponível no site da Es-
querda Marxista.

pedro Bernardes
pedrobernardesneto@gmail.com

Stringer/Reuters

Lutadoras mulheres das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG na sigla em 
inglês), na fronteira entre a Síria e o Iraque
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A cruzada do STF e do Vaticano 
contra a escola laica no Brasil

A educação pública bra-
sileira tem sofrido profun-
dos ataques com relação 
ao direito de todos a uma 
escola fundamentada nos 
pilares republicanos de gra-
tuidade, obrigatoriedade e 
laicidade, como vemos com 
a Reforma do Ensino Médio 
e a Lei da Mordaça. 

No dia 27 de setembro 
foi a vez da laicidade ser 
ainda mais afrontada. Di-
zemos ainda mais porque 
para nós a disciplina ensino 
religioso nas escolas públi-
cas já é um afronto ao Esta-
do laico. 

O STF autorizou o en-

sino religioso confessional 
nas escolas públicas, a par-
tir da votação da Ação de 
Inconstitucionalidade (ADI 
4439) proposta pela Pro-
curadoria Geral da União 
ao Decreto 7.107, de 11 de 
Fevereiro de 2010, que tra-
ta  do acordo entre o Brasil 
e o Vaticano. Neste acordo, 
no artigo 11, afirma-se: “O 
ensino religioso, católico e 
de outras confissões reli-
giosas, de matrícula facul-
tativa, constitui disciplina 
dos horários normais das 
escolas públicas de ensi-
no fundamental...” o que, 
para Procuradoria e para 
qualquer cidadão que saiba 
ler, significa ensino con-
fessional, ou seja, o ensino 

de uma religião específica 
no espaço público. A Pro-
curadoria entendendo isto 
como absurdo pediu, tão 
somente, na ação, que fosse 
dada a interpretação con-
forme a Constituição Fede-
ral e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), 
não podendo, assim, ser 
confessional. Portanto, não 
podendo também ter fun-
cionários (professores) re-
presentantes de confissões 
religiosas para ministrar tal 
disciplina no espaço públi-
co. O Supremo suspendeu 
a ADI 4439, portanto, julga 
que não há problema que o 
Estado sustente a discipli-
na de ensino religioso con-
fessional no espaço públi-

co.

D i - ferente de 
países onde os três pi-
lares foram de fato er-
guidos, como é o caso 
da França, o direito a 
escola pública, gratuita 
e laica no Brasil sem-
pre foram um arreme-
do, pois, como explica 
Marx, “O direito não 
pode nunca elevar-se 
acima do regime eco-
nômico e do desen-
volvimento cultural 
condicionado por este 
regime”. Mas, o agrava-
mento da retirada des-
te direito elementar, a 
educação, tem saltado 
aos olhos diariamente.
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“‘Lênin está rodeado de 
garotos’, os liquidacionis-
tas costumavam dizer com 
desprezo. Mas, precisa-
mente naquilo, Lênin via 
a grande vantagem do seu 
partido. A revolução, as-
sim como a guerra, coloca 
necessariamente a prin-
cipal parte de seu fardo 
sobre os ombros da juven-
tude. O partido socialista 
que for incapaz de atrair 
a juventude não tem fu-
turo.” (Stalin - uma 
análise do homem e de 
sua influência, Leon 
Trotsky).

Em 1903, quando o 
Partido Operário So-
cialdemocrata Russo 
(POSDR) se dividiu 
entre bolcheviques 
(maioria) e menche-
viques (minoria), 
Lênin tinha 33 anos 
de idade. Ele já não 
era mais tão jovem, 

mas logo reuniu ao seu 

redor destacados quadros 
da juventude do movimen-
to operário russo. Segundo 
Trotsky, essa geração era 
composta por pessoas cerca 
de dez anos mais nova que 
Lênin e se alistou na luta 
revolucionária na virada do 
século 19 para o século 20. 
Rykov, Zinoviev, Kamenev 
e o próprio Trotsky, entre 
outros, compõem esse gru-
po.

Em 1905 com a primeira 
Revolução Russa, seguida 
de sua derrota, milhares 
foram presos ou exilados. 
A perseguição aos revolu-
cionários era grande e se 
intensificou nesse período. 
Os bolcheviques tentavam 
estudar o máximo possí-
vel enquanto estavam pre-
sos, e sempre que surgia a 
oportunidade, escapavam 
para logo voltar a se envol-
ver com as atividades revo-
lucionárias. 

Lênin entendia a im-
portância da construção do 
partido e do papel da juven-
tude. Toda sua militância 

estava voltada para ganhar 
e formar esses jovens, ao 
mesmo tempo em que eles 
construíam o partido junto 
dele. Sverdlov, por exem-
plo, era conhecido nos cír-
culos operários, possuindo 
certa autoridade entre os 
trabalhadores, já em 1905. 
Também desempenhou um 
importante papel entre 
1912 e 1914 dirigindo o 
principal periódico Bolche-
vique da época, o Pravda.  

“Os Bolcheviques apren-
diam”,  como relata Pierre 
Broué em O Partido Bol-
chevique, sempre aliando 
a teoria à prática. Eles es-
tavam diretamente conec-
tados aos trabalhadores. 
Foram formados no calor 
da batalha, nas greves, nas 
manifestações, e pela teo-
ria marxista. Os “garotos” 
seguiam à risca uma das 
frases preferidas de Marx: 
eles “trabalhavam para o 
mundo”; e foram capazes 
de construir o partido que 
guiou a classe operária à 
tomada do poder em 1917.
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o papel da JuveNtude 
Na coNstrucao do 
partido bolchevique


