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Manifesto do Partido Comunista 
 

Editado para formação do coletivo contra corrente 

 

(...) 
 
O crescente emprego de máquinas e a divisão do trabalho, despojando o trabalho do operário de seu caráter 

autônomo, tiraram-lhe todo atrativo. O trabalhador passa a um simples apêndice da máquina e só se requer dele a 

operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Desse modo, o custo do operário se reduz, quase 

exclusivamente, aos meios de manutenção que lhe são necessários para viver e perpetuar sua existência. Ora, o 

preço do trabalho1, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, à medida que aumenta o 

caráter enfadonho do trabalho, decrescem os salários. Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o 

desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho, quer pelo prolongamento das horas de labor, quer pelo 

aumente do trabalho exigido em um tempo determinado, pela aceleração do movimento das máquinas, etc. 

      
A indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre da corporação patriarcal na grande fábrica do 

industrial capitalista. Massas de operários, amontoadas na fábrica, são organizadas militarmente. Como soldados da 

indústria, estão sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da 

classe burguesa, do Estado burguês, mas também diariamente, a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, 

sobretudo, do dono da fábrica. E esse despotismo é tanto mais mesquinho, odioso e exasperador quanto maior é a 

franqueza com que proclama ter no lucro seu objetivo exclusivo. 

      
Quanto menos o trabalho exige habilidade e força, Isto é, quanto mais a indústria moderna progride, tanto mais o 

trabalho dos homens é suplantado pelo das mulheres e crianças. As diferenças de idade e de sexo não têm mais 

importância social para a classe operária. Não há senão instrumentos de trabalho, cujo preço varia segundo a idade e 

o sexo. Depois de sofrer a exploração do fabricante e de receber seu salário em dinheiro, o operário torna-se presa 

de outros membros da burguesia, do proprietário, do varejista, do usurário, etc. 

      
As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, pequenos comerciantes e pessoas que 

possuem rendas, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do proletariado: uns porque seus pequenos capitais, não 

lhes permitindo empregar os processos da grande indústria, sucumbem na concorrência com os grandes capitalistas; 

outros porque sua habilidade profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. Assim, o proletariado é 

recrutado em todas as classes da população. 

      

O proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Logo que nasce começa sua luta contra a burguesia. A 

princípio, empenham-se na luta operários isolados, .mais tarde, operários de uma mesma fábrica, finalmente 

operários do mesmo ramo de indústria, de uma mesma localidade, contra o burguês 'que os explora diretamente. 

Não se limitam a atacar as relações burguesas de produção, atacam os instrumentos de produção: destróem as 

mercadorias estrangeiras que lhes fazem concorrência, quebram as máquinas, queimam as fábricas e esforçam-se 

para reconquistar a posição perdida do artesão da Idade Média. 

      

                                                           
1
 Mais tarde Marx demonstrou que o operário não vende seu trabalho, porém sua força de trabalho. Ver a respeito a Introdução de Engels à 

obra de Marx, Trabalho Assalariado e Capital, pág. 52 do presente volume (N. da R.). 
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Nessa fase, constitui o proletariado massa disseminada por todo o país e dispersa pela concorrência. Se, por vezes, os 

operários se unem para agir em massa compacta, isto não é ainda o resultado de sua própria união, mas da união da 

burguesia que, para atingir seus próprios fins políticos, é levada a pôr em movimento todo o proletariado, o que 

ainda pode fazer provisoriamente. Durante essa fase, os proletários não combatem ainda seus próprios inimigos, mas 

os inimigos de seus inimigos, isto é, os restos da monarquia absoluta, os proprietários territoriais, os burgueses não 

industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico está desse modo concentrado nas mãos da 

burguesia e qualquer vitória alcançada nessas condições é uma vitória burguesa. 

 

Ora, a indústria, desenvolvendo-se, não somente aumenta o número dos proletários, mas concentra-os em massas 

cada vez mais consideráveis; sua força cresce e eles adquirem maior consciência dela. Os interesses, as condições de 

existência dos proletários se igualam cada vez mais, à medida que a máquina extingue toda diferença do trabalho e 

quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente baixo. Em virtude da concorrência crescente dos 

burgueses entre si e devido às crises comerciais que disso resultam, os salários se tomam cada vez mais instáveis; o 

aperfeiçoamento constante e cada vez mais rápido das máquinas torna a condição de vida do operário cada vez mais 

precária; os choques individuais entre o operário e o burguês tomam cada vez mais o caráter de choques entre duas 

classes. Os operários começam a formar uniões contra os burgueses e atuam em comum na defesa de seus salários; 

chegam a fundar associações permanentes a fim de se prepararem, na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e 

ali a luta se transforma em motim. 

      

Os operários triunfam às vezes; mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito 

imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Esta união é facilitada pelo crescimento dos meios de 

comunicação criados pela grande indústria e que permitem o contato entre operários de localidades, diferentes, Ora, 

basta esse contato para concentrar as numerosas lutas locais, que têm o mesmo caráter em toda parte, em uma luta 

nacional, em uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta política. E a união que os burgueses da Idade 

Média levavam séculos a realizar, com seus caminhos vicinais, os proletários modernos realizam em alguns anos por 

meio das vias férreas. 

      

A organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político, é incessantemente destruída pela 

concorrência que fazem entre si os próprios operários. Mas renasce sempre, e cada vez mais forte, mais firme, mais 

poderosa. Aproveita-se das divisões intestinas da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de certos 

interesses da classe operária, como, por exemplo, a lei da jornada de dez horas de trabalho na Inglaterra. 

      

Em geral, os choques que ocorrem na velha sociedade favorecem de diversos modos o desenvolvimento do 

proletariado. A burguesia vive em guerra perpétua; primeiro, contra a aristocracia; depois, contra as frações da 

própria burguesia cujos interesses se encontram em conflito com os progressos da indústria; e sempre contra a 

burguesia dos países estrangeiros. Em todas essas lutas, vê-se forçada a apelar para o proletariado, reclamar seu 

concurso e arrastá-lo assim para o movimento político, de modo que a burguesia fornece aos proletários os 

elementos de sua própria educação política, isto é, armas contra ela própria. 

      

Demais, como já vimos, frações inteiras da classe dominante, em conseqüência do desenvolvimento da indústria são 

precipitadas no proletariado, ou ameaçadas, pelo menos, em suas condições de existência. Também elas trazem ao 

proletariado numerosos elementos de educação. Finalmente, nos períodos em que a luta de classes se aproxima da 
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hora decisiva, o processo de dissolução da classe dominante, de toda a velha sociedade, adquire um caráter tão 

violento e agudo, que uma pequena fração da classe dominante se desliga desta, ligando-se à classe revolucionária, a 

classe que traz em si o futuro. Do mesmo modo que outrora uma parte da nobreza passou-se para a burguesia, em 

nossos dias, uma parte da burguesia passa-se para o proletariado, especialmente a parte dos ideólogos burgueses 

que chegaram à compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto. 

      

De todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. 

As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria; o proletariado, pelo contrário, é 

seu produto mais autêntico. As classes médias - pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, 

camponeses - combatem a burguesia porque esta compromete sua existência como classes médias. Não são, pois, 

revolucionárias, mas conservadoras; mais ainda, reacionários, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. 

Quando são revolucionárias é em conseqüência de sua iminente passagem para o proletariado; não defendem então 

seus interesses atuais, mas seus interesses futuros; abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do 

proletariado. 

      

O lumpen-proletariado, esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade, pode ser 

arrastado ao movimento por uma revolução proletária; todavia, suas condições de vida o predispõem mais a vender-

se à reação. Nas condições de existência do proletariado já estão destruídas as da velha sociedade. O proletariado 

não tem propriedade; suas relações com a mulher e os filhos nada têm de comum com as relações familiares 

burguesas. O trabalho industrial moderno, a sujeição do operário pelo capital, tanto na Inglaterra como na França, na 

América como na Alemanha, despoja o proletariado de todo caráter nacional. As leis, a moral, a religião, são para ele 

meros preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocultam outros tantos interesses burgueses. 

      

Todas as classes que no passado conquistaram o Poder, trataram de consolidar a situação adquirida submetendo a 

sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças produtivas sociais 

senão abolindo o modo de apropriação que era próprio a estas e, por conseguinte, todo modo de apropriação em 

vigor até hoje. Os proletários nada têm de seu a salvaguardar; sua missão é destruir todas as garantias e seguranças 

da propriedade privada até aqui existentes. 

      

Todos os movimentos históricos têm sido, até hoje, movimentos de minorias ou em proveito de minorias. O 

movimenta proletário é o movimento espontâneo da imensa maioria em proveito da imensa maioria. O proletariado, 

a camada inferior da sociedade atual, não pode erguer-se, pôr-se de pé, sem fazer saltar todos os estratos 

superpostos que constituem a sociedade oficial. A luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja na 

essência uma luta nacional, reveste-se contudo dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletariado de 

cada país deva, antes de tudo, liquidar sua própria burguesia. 

      

Esboçando em linhas gerais as fases do desenvolvimento proletário, descrevemos a história da guerra civil, mais ou 

menos oculta, que lavra na sociedade atual, até a hora em que essa guerra explode numa revolução aberta e o 

proletariado estabelece sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. 

      

Todas as sociedades anteriores, como vimos, se basearam no antagonismo entre classes opressoras e classes 

oprimidas Mas para oprimir uma classe é preciso poder garantir-lhe condições tais que lhe permitam pelo menos 
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uma existência de escravo. O servo, em plena servidão, conseguia tornar-se membro da comuna, da mesma forma 

que o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevava-se à categoria de burguês. O operário moderno, 

pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais abaixo das condições de sua 

própria classe. O trabalhador cai no pauperismo, e este cresce ainda mais rapidamente que a população e a riqueza. 

É, pois, evidente que a burguesia é incapaz de continuar desempenhando o papel de classe dominante e de impor à 

sociedade, como lei suprema, as condições de existência de sua classe. Não pode exercer o seu domínio porque não 

pode mais assegurar a existência de seu escravo, mesmo no quadro de sua escravidão, porque é obrigada a deixá-lo 

cair numa tal situação, que deve nutri-lo em lugar de se fazer nutrir por ele. A sociedade não pode mais existir sob 

sua dominação, o que quer dizer que a existência da burguesia é, doravante, incompatível com a da sociedade. 

      

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos 

particulares, a formação e o crescimento do capital; a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este 

baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é 

agente passivo o inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição, por sua união 

revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a 

burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus 

próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. 

 
II – Proletários e Comunistas 
 
Qual a posição dos comunistas diante dos proletários 

em geral? Os comunistas não formam um partido à 

parte, oposto aos outros partidos operários. Não têm 

interesses que os separem do proletariado em geral. 

Não proclamam princípios particulares, segundo os 

quais, pretenderiam modelar o movimento operário. Os 

comunistas só se distinguem dos outros partidos 

operários em dois pontos: 1) Nas diversas lutas 

nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer 

os interesses comuns do proletariado, 

independentemente da nacionalidade. 2) Nas diferentes 

fases por que passa a luta entre proletários e burgueses, 

representam, sempre, e em toda parte, os interesses do 

movimento em seu conjunto. 

 

Praticamente, os comunistas constituem, pois, a fração 

mais resoluta dos partidos operários de cada país, a 

fração que impulsiona as demais; teoricamente têm 

sobre o resto do proletariado a vantagem de uma 

compreensão nítida das condições, da marcha e dos fins 

gerais do movimento proletário. O objetivo imediato 

dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais 

partidos proletários: constituição dos proletários em 

classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do 

poder político pelo proletariado. As concepções teóricas 

dos comunistas não se baseiam, de modo algum, em 

idéias ou princípios inventados ou descobertos por tal 

ou qual reformador do mundo. 

      

São apenas a expressão geral das condições reais de 

uma luta de classes existente, de um movimento 

histórico que se desenvolve sob os nossos olhos. A 

abolição das relações de propriedade que têm existido 

até hoje não é uma característica peculiar exclusiva do 

comunismo. Todas as relações de propriedade têm 

passado por modificações constantes em conseqüência 

das contínuas transformações das condições históricas. 

A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a 

propriedade feudal em proveito da propriedade 

burguesa. 
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O que caracteriza o comunismo não é a abolição da 

propriedade geral, mas a abolição da propriedade 

burguesa. Ora, a propriedade privada atual, a 

propriedade burguesa, é a última e mais perfeita 

expressão do modo de produção e de apropriação 

baseado nos antagonismos de classe, na exploração de 

uns pelos outros. Neste sentido, os comunistas podem 

resumir sua teoria nesta fórmula única: abolição da 

propriedade privada. Censuram-nos, a nós comunistas, 

o querer abolir a propriedade pessoalmente adquirida, 

fruto do trabalho do indivíduo propriedade que se 

declara ser a base de toda liberdade, de toda atividade, 

de toda independência individual. 

      

A propriedade pessoal, fruto do trabalho e do mérito! 

Pretende-se falar da propriedade do pequeno burguês, 

do pequeno camponês, forma de propriedade anterior à 

propriedade burguesa? Não precisamos aboli-la, porque 

o progresso da indústria já a aboliu e continua a aboli-la 

diariamente. Ou por ventura pretende-se falar da 

propriedade privada atual, da propriedade burguesa? 

Mas, o trabalho do proletário, o trabalho assalariado 

cria propriedade para o proletário? De nenhum modo. 

Cria o capital, isto é, a propriedade que explora o 

trabalho assalariado e que só pode aumentar sob a 

condição de produzir novo trabalho assalariado, a fim 

de explorá-lo novamente. Em sua forma atual a 

propriedade se move entre os dois termos antagônicos: 

capital e trabalho. Examinemos os dois termos dessa 

antinomia. 

      

Ser capitalista significa ocupar não somente uma 

posição pessoal, mas também uma posição social na 

produção. O capital é um produto coletivo: só pode ser 

posto em movimento pelos esforços combinados de 

muitos membros da sociedade, e mesmo, em última 

instância, pelos esforços combinados de todos os 

membros da sociedade. O capital não é, pois, uma força 

pessoal; é uma força social. 

 

Assim, quando o capital é transformado em propriedade 

comum, pertencente a todos os membros da sociedade, 

não é uma propriedade pessoal que se transforma em 

propriedade social. O que se transformou foi apenas o 

caráter social da propriedade. Esta perde seu caráter de 

classe.  

 

Passemos ao trabalho assalariado. O preço médio que 

se paga pelo trabalho assalariado é o mínimo de salário, 

isto é, a soma dos meios de subsistência necessária para 

que o operário viva como operário. Por conseguinte, o 

que o operário obtém com o seu trabalho é o 

estritamente necessário para mera conservação e 

reprodução de sua vida, Não queremos de nenhum 

modo abolir essa apropriação pessoal dos produtos do 

trabalho, indispensável à manutenção e à reprodução 

da vida humana, pois essa apropriação não deixa 

nenhum lucro líquido que confira poder sobre o 

trabalho alheio. O que queremos é suprimir o caráter 

miserável desta apropriação que faz com que o operário 

só viva para aumentar o capital e só viva na medida em 

que o exigem os interesse da classe dominante. 

 

Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre um 

meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade 

comunista, o trabalho acumulado é sempre um meio de 

ampliar, enriquecer é melhorar cada vez mais a 

existência dos trabalhadores. Na sociedade burguesa, o 

passado domina o presente; na sociedade comunista é o 

presente que domina o passado. Na sociedade 

burguesa, o capital é independente e pessoal, ao passo 

que o indivíduo que trabalha não tem nem 

independência nem personalidade. É a abolição de 

semelhante estado de coisas que a burguesia verbera 

como a abolição da individualidade e da liberdade. E 

com razão. Porque se trata efetivamente de abolir a 

individualidade burguesa, a independência burguesa, a 

liberdade burguesa. 
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Por liberdade, nas condições atuais da produção 

burguesa, compreende-se a liberdade de comércio, a 

liberdade de comprar e vender. Mas, se o tráfico 

desaparece, desaparecerá também a liberdade de 

traficar. Demais, toda a fraseologia sobre a liberdade 

de comércio, bem como todas as bazófias liberais de 

nossa burguesia só têm sentido quando se referem ao 

comércio tolhido e ao burguês oprimido da Idade 

Média; nenhum sentido têm quando se trata da 

abolição comunista do tráfico, das relações burguesas 

de produção e da própria burguesia. Horrorizai-vos 

porque queremos abolir a propriedade privada. Mas 

em vossa sociedade a propriedade privada está 

abolida para nove décimos de seus membros. E é 

precisamente porque não existe para estes nove 

décimos que ela existe para vós. Acusai-nos, portanto, 

de querer abolir uma forma de propriedade que só 

pode existir com a condição de privar de toda 

propriedade a imensa maioria da sociedade

. 

 

Em resumo, acusai-nos de querer abolir vossa 

propriedade. De fato, é isso que queremos. Desde o 

momento em que o trabalho não mais pode ser 

convertido em capital, em dinheiro; em renda da terra, 

numa palavra, em poder social capaz de ser 

monopolizado, isto é, desde o momento em que a 

propriedade individual não possa mais converter-se 

em propriedade burguesa, declarais quê a 

individualidade está suprimida. Confessais, pois, que 

quando falais do indivíduo, quereis referir-vos 

unicamente ao burguês, ao proprietário burguês. E 

este indivíduo, sem dúvida, deve ser suprimido. O 

comunismo não retira a ninguém o poder de 

apropriar-se de sua parte dos produtos sociais, apenas 

suprime o poder de escravizar o trabalho de outro por 

meio dessa apropriação. 

 

Alega-se ainda que, com a abolição da propriedade 

privada, toda a atividade cessaria, uma inércia geral 

apoderar-se-ia do mundo. Se isso fosse verdade, há 

muito que a sociedade burguesa teria sucumbido à 

ociosidade, pois que os que no regime burguês 

trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. 

Toda a objeção se reduz a essa tautologia: não haverá 

mais o trabalho assalariado quando não mais existir 

capital. As acusações feitas contra o modo comunista 

de produção, e de apropriação dos produtos materiais 

têm sido feitas igualmente contra a produção e a 

apropriação dos produtos do trabalho intelectual. 

Assim como o desaparecimento da propriedade de 

classe eqüivale, para o burguês, ao desaparecimento 

de toda produção, também o desaparecimento da 

cultura de classe significa, para ele, o desaparecimento 

de toda a cultura. 

 

A cultura, cuja perda o burguês deplora, é, para a 

imensa maioria dos homens, apenas um adestramento 

que os transforma em máquinas. Mas não discutais 

conosco enquanto aplicardes à abolição da 

propriedade burguesa o critério de vossas noções 

burguesas de liberdade, cultura, direito, etc. Vossas 

próprias idéias decorrem do regime burguês de 

produção e de propriedade burguesa, assim como 

vosso direito não passa da vontade de vossa classe 

erigida em lei, vontade cujo conteúdo é determinado 

pelas condições materiais de vossa existência como 

classe.  

 

A falsa concepção interesseira que vos leva a erigir em 

leis eternas da natureza e da razão as relações sociais 

oriundas do vosso modo de produção e de 

propriedade - relações transitórias que surgem e 

desaparecem no curso da produção - a compartilhais 

com todas as classes dominantes já desaparecidas. O 

que admitis; para a propriedade antiga, o que admitis 

para a propriedade feudal, já não vos atreveis; a 

admitir para a propriedade burguesa. 
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Abolição da família! Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que 

fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, 

só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na 

prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento, e uma e 

outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Acusai-nos de querer abolir a exploração das crianças por 

seus próprios pais? Confessamos este crime. Dizeis também que destruímos os vínculos mais íntimos, substituindo a 

educação doméstica pela educação social. 

 

E vossa educação não é também determinada pela sociedade, pelas condições sociais em que educais vossos filhos, 

pela intervenção direta ou. indireta da sociedade, por meio de vossas escolas etc.? Os comunistas não inventaram 

essa intromissão da sociedade na educação, apenas mudam seu caráter e arrancam a educação à Influência da classe 

dominante. As declamações burguesas sobre a família e a educação, sobre os doces laços que unem a criança aos 

pais, tomam-se cada vez mais repugnantes à medida que a grande indústria destrói todos os laços familiares do 

proletário e transforma as crianças em simples objetos de comércio, em simples instrumentos de trabalho. 

 

Toda a burguesia grita em coro: "Vós, comunistas, quereis Introduzir a comunidade das mulheres!". Para o burguês, 

sua mulher nada mais é que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão 

explorados em comum, conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Não imagina que se trata 

precisamente de arrancar a mulher de seu papel atual de simples instrumento de produção. Nada mais grotesco, 

aliás, que a virtuosa indignação que, a nossos burgueses, inspira a pretensa comunidade oficial das mulheres que 

adotariam os comunistas. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres. Esta quase sempre 

existiu. Nossos burgueses, não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas dos proletários, sem falar da 

prostituição oficial, têm singular prazer em comerem-se uns aos outros. 

 

O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das mulheres casadas. No máximo, poderiam acusar os 

comunistas de quererem substituir uma comunidade de mulheres, hipócrita e dissimulada, por outra que seria franca 

e oficial. De resto, é evidente que, com a abolição das relações de produção atuais, a comunidade das mulheres que 

deriva dessas relações, isto é, a prostituição oficial e não oficial desaparecerá. Além disso, os comunistas são 

acusados de quererem abolir a pátria, a nacionalidade. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que 

não possuem. Como, porém, o proletariado tem por objetivo conquistar o poder político e erigir-se em classe 

dirigente da nação, tomar-se ele mesmo a nação, ele é, nessa medida, nacional, embora de nenhum modo no sentido 

burguês da palavra. 

 

As demarcações e os antagonismos nacionais entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da 

burguesia, com a liberdade do comércio e o mercado mundial, com a uniformidade da produção industrial e as 

condições de existência que lhes correspondem. A supremacia do proletariado fará com que tais demarcações e 

antagonismos desapareçam ainda mais depressa. A ação comum do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é 

uma das primeiras condições para sua emancipação. Suprimi a exploração do homem pelo homem e tereis suprimido 

a exploração de uma nação por outra. 

 

Quando os antagonismos de classes, no interior das nações, tiverem desaparecido, desaparecerá a hostilidade entre 

as próprias nações. Quanto às acusações feitas aos comunistas em nome da religião, da filosofia e da ideologia em 
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geral, não merecem um exame aprofundado. Será preciso grande perspicácia para compreender que as idéias, as 

noções e as concepções, numa palavra, que a consciência do homem se modifica com toda mudança sobrevinda em 

suas condições de vida, em suas relações sociais, em sua existência social? Que demonstra a história das idéias senão 

que a produção intelectual se transforma com a produção material? As idéias dominantes de uma época sempre 

foram as idéias da classe dominante. 

 

Quando se fala de idéias que revolucionam uma sociedade inteira, isto quer dizer que, no seio da velha sociedade, se 

formaram os elementos de uma nova sociedade e que a dissolução das velhas idéias marcha de par com a dissolução 

das antigas condições de vida. Quando o mundo antigo declinava, as velhas religiões foram vencidas pela religião 

cristã; quando, no século XVIII, as idéias cristãs cederam lugar às idéias racionalistas, a sociedade feudal travava sua 

batalha decisiva contra a burguesia então revolucionária. As idéias de liberdade religiosa e de liberdade de 

consciência não fizeram mais que proclamar o império da livre concorrência no domínio do conhecimento. 

 

"Sem dúvida, - dir-se-á -, as idéias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., modificaram-se no curso do 

desenvolvimento histórico, mas a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito mantiveram-se sempre através 

dessas transformações.” 

"Além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a todos os regimes sociais. Mas o 

comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova 

forma, e isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior". 

 

A que se reduz essa acusação? A história de toda a sociedade até nossos dias consiste no desenvolvimento dos 

antagonismos de classes, antagonismos que se têm revestido de formas diferentes nas diferentes épocas,Mas 

qualquer que tenha sido a forma desses antagonismos, a exploração de uma parte da sociedade por outra é um fato 

comum a todos os séculos anteriores. Portanto, nada há de espantoso que a consciência social de todos os séculos, 

apesar de toda sua variedade e diversidade, se tenha movido sempre sob certas formas comuns, formas de 

consciência que só se dissolverão completamente com o desaparecimento total dos antagonismos de classes. 

 

A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade; nada de estranho, 

portanto, que no curso de seu desenvolvimento, rompa, de modo mais radical, com as idéias tradicionais. Mas 

deixemos de lado as objeções feitas pela burguesia ao comunismo. Vimos acima que a primeira fase da revolução 

operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. O proletariado utilizará sua 

supremacia política para arrancar pouco a pouco todo capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de 

produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar, o mais 

rapidamente possível, o total das forças produtivas. 

 

Isto naturalmente só poderá realizar-se, a princípio, por uma violação despótica do direito de propriedade e das 

relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão 

insuficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento ultrapassarão a si mesmas e serão 

indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de produção. Essas medidas, é claro, serão diferentes nos 

vários países. Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser postas em prática: 

1 - Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. 

2 - Imposto fortemente progressivo. 
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3 - Abolição do direito de herança. 

4 - Confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. 

5 - Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com o 

monopólio exclusivo. 

6 - Centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios de transporte. 

7 - Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras 

incultas e melhoramento das- terras cultivadas, segundo um plano geral. 

8 - Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. 

9 - Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção 

entre a cidade e o campo2. 

10 - Educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é 

praticado hoje. Combinação da educação com a produção material, etc. 

 

Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento, e sendo concentrada toda a 

produção propriamente falando nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O 

poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a 

burguesia, se constitui forçosamente em classe, se se converte por uma revolução em classe dominante e, como 

classe dominante, destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói juntamente com essas relações de 

produção, as condições dos antagonismos entre as classes e as classes em geral e, com isso, sua própria dominação 

como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classes, surge uma 

associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. 

 

(...) 

 
IV - Posição dos Comunistas Diante dos Diversos Partidos de Oposição 
     
O que já dissemos no capítulo II basta para determinar a posição dos comunistas, diante dos partidos operários já 

constituídos e, por conseguinte, sua posição diante dos cartistas; na Inglaterra e dos reformadores agrários na 

América do Norte. Os comunistas combatem pelos interesses; e objetivos Imediatos da classe operária, mas, ao 

mesmo tempo, defendem é representam, no movimento atual, o futuro do movimento. Aliam-se na França ao 

partido democrata-socialista3 contra a burguesia conservadora e radical, reservando-se o direito de criticar as frases 

e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Na Suíça, apoiam os radicais, sem esquecer que esse partido se 

compõe de elementos contraditórios, metade democratas-socialistas, na acepção francesa da palavra, metade 

burgueses radicais. 

 

Na Polônia, os comunistas apoiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, isto é, 

o partido que desencadeou a insurreição de Crac6via em 1846. Na Alemanha, o Partido Comunista luta de acordo 

                                                           
2
 Mais tarde Marx demonstrou que o operário não vende seu trabalho, porém sua força de trabalho. Ver a respeito a Introdução de Engels à 

obra de Marx, Trabalho Assalariado e Capital, pág. 52 do presente volume (N. da R.). 
3
 Este partido era representado: no Parlamento, por Ledru-Rollin, na literatura por Luís Blanc, na imprensa diária por Le Réforme. O nome, 

democrata-socialista, significava, nos lábios de seus inventores, a parte do partido democrático ou republicano que tinha uma colorarão mais 
ou menos socialista. (Nota de F. Engels A edição inglesa de 1388). O que então se chamava, na Franca, Partido Democrata-Socialista era 
representado na política por Ledru-Rollin e na literatura por Luís Blanc; estava, pois, a cem mil léguas de social-democracia alemã atual. (Nota 
de F. Engels à edição alemã de 1890). 
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com a burguesia, todas as vezes que esta age revolucionariamente: contra a monarquia absoluta, a propriedade rural 

feudal e a pequena burguesia. Mas nunca, em nenhum momento, esse Partido se descuida de despertar nos 

operários uma consciência clara e nítida do violento antagonismo que existe entre a burguesia e o proletariado, para 

que, na hora precisa, os operários alemães saibam converter as condições sociais e políticas, criadas pelo regime 

burguês, em outras tantas armas contra a burguesia, a fim de que,. uma vez destruídas as classes reacionárias da 

Alemanha, possa ser travada a luta contra a própria burguesia. 

 

É para a Alemanha, sobretudo, que se volta a atenção dos comunistas, porque a Alemanha se encontra nas vésperas 

de uma revolução burguesa; e porque realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização européia 

e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido que o da Inglaterra no século XVII e o da França no século 

XVIII a revolução burguesa alemã, por conseguinte, só poderá ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária. 

Em resumo, os comunistas apoiam em toda parte qualquer movimento revolucionário contra o estado de coisas 

social e político existente. Em todos estes movimentos, põem em primeiro lugar, como questão fundamental, a 

questão da propriedade, qualquer que seja a forma, mais ou menos desenvolvida, de que esta se revista. 

 

Finalmente, os comunistas trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os 

comunistas não se rebaixa a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só 

podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam 

à idéia de uma revolução comunista! Os proletários nada têm a perder nela a não ser suas cadeias. Têm um mundo a 

ganhar. 

 
PROLETÁRIOS DE TODOS OS PAÍSES, UNI-VOS! 
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Os métodos artesanais dos economistas e a organização dos revolucionários 
 

Trechos retirados do cap. IV de “O que fazer – Lênin”, para formação do coletivo contra corrente 

 

I - O que É o Trabalho Artesanal? 
 

Tentaremos responder a essa questão, esboçando o 

quadro da atividade de um círculo social-democrata 

típico entre 1894 e 1901. Já assinalamos o entusiasmo 

geral pelo marxismo da juventude estudantil da época. 

Certamente, esse entusiasmo visava não apenas ao 

marxismo como teoria, mas como resposta à questão 

"que fazer?", como apelo para se colocar em campo 

contra o inimigo. E os novos combatentes punham-se em 

campo com uma preparação e um equipamento 

surpreendentemente primitivos. Em inúmeros casos, 

quase não havia equipamento e nem tampouco 

preparação. Iam à guerra como camponeses que 

tivessem acabado de deixar o arado, simplesmente 

armados de um bordão. Sem ligação de qualquer espécie 

com os velhos militantes, sem qualquer ligação com os 

círculos de outras localidades, nem mesmo de outros 

bairros (ou estabelecimentos de ensino) de sua própria 

cidade, sem qualquer coordenação das diferentes partes 

do trabalho revolucionário, sem qualquer plano 

sistemático de ação para um período mais ou menos 

prolongado, um círculo de estudantes entra em contato 

com os operários e põe mãos à obra.  

 

O círculo desenvolve progressivamente uma propaganda 

e agitação cada vez mais intensas; atrai, assim, 

unicamente através de sua ação, a simpatia de amplos 

setores do meio operário, a simpatia de uma certa parte 

da sociedade instruída, que lhe fornece dinheiro e coloca 

à disposição do "comitê" novos grupos de jovens. O 

prestígio do comitê (ou da união de luta) aumenta, seu 

campo de ação alarga-se, e estende sua atividade de 

uma maneira completamente espontânea: as pessoas 

que, há um ano ou alguns meses, tomavam a palavra nos 

círculos estudantis para responder à questão: "para onde 

ir?"; que estabeleciam e mantinham relações com os 

operários, compunham e lançavam as "folhas volantes", 

estabeleciam relações com outros grupos de 

revolucionários, arranjam publicações, empreendem a 

edição de um jornal local, começam a falar de uma 

manifestação a ser organizada, passam, enfim, às 

operações militares declaradas (e esta ação militar 

declarada poderá ser, segundo as circunstâncias, o 

primeiro panfleto de agitação, o primeiro número de um 

jornal, a primeira manifestação).  

 

Em geral, essas operações conduzem ao fracasso 

imediato e completo, desde o seu início. Imediato e 

completo, porque essas operações militares não eram o 

resultado de um plano sistemático, preparado de 

antemão e estabelecido a longo termo, mas, 

simplesmente o desenvolvimento espontâneo de um 

trabalho de círculo conforme sua tradição; porque a 

policia, como é natural, conhecia quase sempre todos os 

principais militantes do movimento local, que já "tinham 

dado o que falar" nos bancos da Universidade, e, 

aguardando o momento mais propício para uma invasão, 

deixa, propositadamente, o círculo alargar-se e estender-

se para ter um corpus delicti tangível, e a cada vez deixa, 

de caso pensado, alguns indivíduos "para semente" (é a 

expressão técnica empregada, pelo que sei, tanto pelos 

nossos como pelos da polícia). Não se pode deixar de 

comparar essa guerra a uma marcha de bandos de 

camponeses armados de bordões, contra um exército 

moderno. E não se pode deixar de admirar a vitalidade 

de um movimento que aumentava, estendia-se, e 

obtinha vitórias, apesar de uma ausência completa de 

preparação entre os combatentes. 

 

É verdade que o caráter primitivo do armamento era, 

historicamente, não apenas inevitável a princípio, mas 

até legítimo, visto que permitia atrair grande número de 

combatentes. Mas, desde que começaram as operações 

militares sérias (começaram, propriamente, com as 

greves do verão de 1896), as lacunas de nossa 



3º Encontro de Formação Política – [ENFOP 3]  06, 07 e 08 de Maio de 2011 

 

Eixo: TOP     Coletivo Contra Corrente - C.C.C  

 

12 

organização militar fizeram-se sentir cada vez mais. Após 

um momento de surpresa e uma série de falhas (como 

atrair a opinião pública para os crimes dos socialistas, ou 

a deportação dos operários das capitais para os centros 

industriais de província), o governo não demorou a 

adaptar-se às novas condições de luta e soube dispor, 

em pontos convenientes, seus destacamentos de 

provocadores, espiões e policiais, munidos de todos os 

aperfeiçoamentos. As armadilhas tornaram-se tão 

freqüentes, atingiram tantas pessoas, esvaziaram a tal 

ponto os círculos locais, que a massa operária perdeu 

literalmente todos os seus dirigentes, o movimento 

tornou-se incrivelmente desordenado, sendo impossível 

estabelecer-se qualquer continuidade e coordenação no 

trabalho. A extraordinária dispersão dos militantes 

locais, a composição fortuita dos círculos, as falhas de 

preparação e a estreiteza de perspectivas nas questões 

teóricas, políticas e de organização constituíram o 

resultado nevitável das condições descritas. Em certos 

lugares, mesmo, vendo nossa falta de firmeza e de 

organização em conspirar, os operários passaram a se 

afastar dos intelectuais por desconfiança, dizendo que 

provocavam as prisões pela sua imprudência!  

 

Todo militante, mesmo pouco iniciado no movimento, 

sabe que, finalmente, esses métodos artesanais foram 

considerados pelos sociais-democratas sensatos como 

uma verdadeira doença. Mas, para o leitor não iniciado 

não pensar que "construímos" artificialmente uma 

determinada etapa ou uma determinada doença do 

movimento, recorreremos ao testemunho já uma vez 

invocado. Que nos perdoem a longa citação. "Se a 

passagem gradual a uma ação prática mais ampla", 

escreve B-v no nº 6 do Rabótcheie Dielo, "passagem que 

está em função direta do período geral de transição que 

atravessa o movimento operário russo, é um traço 

característico... existe ainda, no conjunto do mecanismo 

da revolução operária russa um outro traço não menos 

interessante. Queremos nos referir à insuficiência de 

forças revolucionárias próprias para a ação(1), que se faz 

sentir não apenas em Petersburgo, mas em toda a Rússia 

À medida em que o movimento operário se acentua, que 

a massa operária se desenvolve; que as greves se tornam 

mais freqüentes; que a luta de massa dos operários se 

faz de forma mais aberta, luta que reforça as 

perseguições governamentais, prisões, expulsões e 

deportações, essa falta de forças revolucionárias 

altamente qualificada torna-se mais sensível e, sem 

dúvida, não deixa de influir na profundidade e no caráter 

geral do movimento. 

 

Muitas greves desenrolam-se sem que as organizações 

revolucionárias exerçam sobre elas uma ação direta e 

enérgica... Há falta de "folhas" de agitação e de 

publicações ilegais... os círculos operários ficam sem 

agitadores... Além disso, a falta de dinheiro se faz sentir 

continuamente. Em uma palavra, o crescimento do 

movimento operário ultrapassa o crescimento e o 

desenvolvimento das organizações revolucionárias. O 

efetivo dos revolucionários em ação é demasiado 

insignificante para poder influenciar toda a massa 

operária em efervescência, para oferecer a todos os 

distúrbios ao menos uma sombra de coerência e de 

organização... Tais círculos, tais revolucionários não 

estão unidos, nem agrupados; não formam uma 

organização coerente, forte e disciplinada, com partes 

metodicamente desenvolvidas"...  

 

E após ter feita a reserva de que o aparecimento 

imediato de novos círculos em lugar daqueles que foram 

destruídos, "prova apenas a vitalidade do movimento... 

mas, não demonstra ainda a existência de uma 

quantidade suficiente de militantes revolucionários 

perfeitamente paios", o autor conclui: "A falta de 

preparação prática dos revolucionários de Petersburgo 

repercute também sobre os resultados de seu trabalho. 

Os últimos processos, especialmente os dos grupos da 

'Autoliberação' e da 'Luta do Trabalho Contra o Capital' 

mostraram nitidamente que um jovem agitador não 

familiarizado perfeitamente com as condições do 

trabalho e, por conseguinte, da agitação em uma 

determinada fábrica, ignorando os princípios da ação 

clandestina e tendo apreendido" (apreendido?) "apenas 

os princípios gerais da social-democracia. Pode trabalhar 
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uns quatro, cinco, seis meses. Depois vem a prisão que 

freqüentemente ocasiona a derrocada de toda a 

organização, ou ao menos de uma parte. Pode um grupo 

trabalhar com proveito e êxito, quando sua existência 

está limitada a alguns meses? É evidente que não seria 

possível atribuir inteiramente as falhas das organizações 

existentes ao período de transição... é evidente que a 

quantidade e sobretudo a qualidade do efetivo das 

organizações em atividade desempenham aqui um papel 

importante. e a primeira tarefa de nossos sociais-

democratas... deve ser unir realmente as organizações 

entre si, com uma rigorosa seleção de seus membros." 

 
II - Trabalho Artesanal e "Economismo" 
 
Vamos agora deter-nos em uma questão que, certamente, já se colocou ao leitor. O trabalho artesanal, doença de 
crescimento que afeta o movimento todo, pode estar em conexão com o "economismo", considerado como uma das 
tendências da social-democracia russa? Cremos que sim. A falta de preparação prática, de habilidade no trabalho de 
organização é realmente comum a todos nós, mesmo àqueles que, desde o início, mantiveram-se sempre ligados ao 
ponto de vista do marxismo revolucionário. E, certamente, ninguém poderia incriminar os práticos por essa falta de 
preparação. Mas, esses "métodos artesanais" não se encontram apenas na falta de preparação: estão também na 
estreiteza do conjunto do trabalho revolucionário em geral, na incompreensão do fato de que essa estreiteza impede 
a constituição de uma boa organização de revolucionários; enfim - e é o principal - encontram-se nas tentativas de 
justificar essa estreiteza e de erigi-la em "teoria" particular, isto é, no culto da espontaneidade, também nesse 
campo.  
 
Desde as primeiras tentativas desse gênero, tornou-se evidente que os métodos artesanais estavam ligados ao 
"economismo" e que não nos livraríamos de nossa estreiteza no trabalho de organização, antes de nos livrarmos do 
"economismo" em geral (isto é, da concepção estreita da teoria do marxismo, do papel da social-democracia e de 
suas tarefas políticas). Ora, essas tentativas foram feitas em duas direções. Uns começaram a dizer: a massa operária 
não formulou ainda, ela própria, tarefas políticas tão extensas e tão manifestas como as que lhe "impõem" os 
revolucionários; deve ainda lutar pelas reivindicações políticas imediatas, conduzir" a luta econômica contra os 
patrões e o governo(2) (e a esta luta "acessível" ao movimento de massa corresponde naturalmente uma organização 
"acessível" mesmo à juventude menos preparada). Outros, afastados de todo "gradualismo" declararam: pode-se e 
deve-se "realizar a revolução política", mas, para isso, não há necessidade de se criar uma forte organização de 
revolucionários educando o proletariado para uma luta firme e obstinada, basta que todos nós tomemos do bordão 
"acessível" e já conhecido.  
 
Para falar sem alegorias, é preciso organizar a greve geral*2 ou estimular através de "um terrorismo excitativo*3" o 
movimento operário "adormecido". Essas duas tendências, a oportunista e a "revolucionaste", capitulam diante dos 
métodos artesanais dominantes, não crêem na possibilidade de se libertar deles, não vêem nossa primeira e mais 
urgente tarefa prática: criar uma organização de revolucionários capaz de assegurar à luta política energia, firmeza e 
continuidade. Acabamos de citar as palavras de B-v: "0 crescimento do movimento operário ultrapassa o crescimento 
e o desenvolvimento das organizações revolucionárias". Essa "comunicação preciosa de um observador bem 
colocado" (opinião emitida pela redação do Rabótcheie Dielo sobre o artigo de B-v) é para nós duplamente preciosa. 
Mostra que tínhamos razão de ver a causa fundamental da crise atual da social-democracia russa no atraso dos 
dirigentes ("ideólogos", revolucionários, sociais-democratas) em relação ao impulso espontâneo das massas. Mostra 
que existe apenas a defesa e a exaltação dos métodos artesanais em todos esses raciocínios dos autores da carta 
economista (Iskra, nº 12) B. Kritchévski e Martynov sobre o perigo que existe em minimizar o papel do elemento 
espontâneo, da obscura luta quotidiana, da tática-processo etc. 
Essas pessoas que não podem pronunciar sem desdém a palavra "teórico"; que denominam "senso das realidades" 
sua idolatria diante da falta de preparação para as coisas da vida e da falta de desenvolvimento, mostram de fato sua 
ignorância de nossas tarefas práticas mais prementes. Às pessoas que se atrasam, gritam: Marquem passo! Não se 
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adiantem! Aqueles que, no trabalho de organização, carecem de energia e de iniciativa, àqueles que carecem de 
"planos" de perspectivas amplas e corajosas, falam da "tática-processo"! Nosso erro capital é rebaixar nossas tarefas 
políticas e de organização ao nível dos interesses imediatos, "tangíveis", "concretos" da luta econômica cotidiana, e 
não param de nos dizer: é preciso conferir à própria luta econômica um caráter político! Mais uma vez repetimos: 
isto constitui exatamente um "senso das realidades" comparável ao do herói da epopéia popular, que exclamava à 
vista de um cortejo fúnebre; "tornara que sempre tenham algo a transportar".  
 
Lembrem-se da incomparável presunção, verdadeiramente digna de Narciso, com a qual esses sábios repreendiam 
Plekhanov: "As tarefas políticas, no sentido real e prático da palavra, isto é, no sentido de uma luta prática, racional e 
vitoriosa para as reivindicações políticas, são em princípio (sic) inacessíveis aos círculos operários" ("Resposta da 
redação do Rab. Dielo", p. 24). Existem círculos e círculos, Senhores!, Evidentemente, as tarefas políticas são 
inacessíveis a um círculo de "artesãos", enquanto estes não tomarem consciência de seus métodos artesanais e não 
se livrarem deles. Mas se, além disso, esses artesãos estão enamorados de seus métodos artesanais, se escrevem a 
palavra "prático" em itálico e imaginam que ser prático é rebaixar nossas tarefas ao nível de compreensão das 
massas mais atrasadas, então, evidentemente, esses artesãos são incuráveis e as tarefas políticas em princípio lhes 
são realmente inacessíveis. Mas, para um círculo de corifeus, como Alexeiev e Mychkine, Khalturine e Jeliabov, as 
tarefas políticas são inacessíveis no sentido mais verdadeiro, mais prático da palavra, e isto exatamente porque sua 
ardente propaganda encontra eco na massa que desperta espontaneamente; porque sua energia fervilhante é 
restabelecida e sustentada pela energia da classe revolucionária.  
 
Plekhanov tinha mil vezes razão não apenas quando assinalou a existência dessa classe revolucionária e provou que 
seu despertar espontâneo para a ação era inelutável, infalível, mas, também quando designou para os "círculos 
operários", uma grandiosa e importante tarefa política. Quanto a vocês, invocam o movimento de massa que surgiu 
desde então, para rebaixar essa tarefa, para restringir o campo de ação e de energia dos "círculos operários". O que é 
isso senão o apego do artesão a seus métodos artesanais? Vocês se vangloriam de seu espírito prático, e não vêem o 
fato conhecido de cada prático russo: que maravilhas pode realizar, em matéria revolucionária, a energia não apenas 
de um círculo, mas mesmo de um indivíduo isolado. Acreditam vocês, por acaso, que não podem existir em nosso. 
movimento dirigentes como os da década de 1870? Por que? Por que estamos pouco preparados? Mas nós nos 
preparamos, continuaremos a nos preparar e estaremos preparados! É verdade que à superfície dessa água 
estagnada, que é a "luta econômica contra os patrões e o governo", infelizmente formou-se o limo; apareceram 
pessoas que se ajoelharam para. adorar a espontaneidade, contemplando religiosamente (segundo a expressão de 
Plekhanov) o "traseiro" do proletariado russo. Mas, saberemos nos livrar desse limo. Precisamente hoje, o 
revolucionário russo, orientado por uma teoria verdadeiramente revolucionária, apoiando-se em uma classe 
verdadeiramente revolucionária que desperta espontaneamente para a ação, pode enfim - enfim! - reerguer-se em 
toda a sua estatura e empregar toda a sua força de gigante.  
 
Para isso é preciso apenas que, entre a massa dos práticos e a massa ainda mais numerosa de pessoas que sonham 
com a ação prática desde os bancos da escola, toda tentativa de rebaixar nossas tarefas políticas e de restringir a 
envergadura de nosso trabalho de organização seja considerada com desprezo e recebida jocosamente. E fiquem 
tranqüilos, Senhores, chegaremos lá! No artigo "Por Onde Começar?" escrevi contra o Rabótcheie Dielo: "Em 24 
horas, pode-se modificar a tática da agitação sobre algum ponto especial, modificar um detalhe qualquer na 
atividade do Partido. Mas, para modificar, não direi em 24 horas, mas até em 24 meses, suas concepções sobre a 
utilidade geral, permanente e absoluta de uma organização de combate e de uma agitação política nas massas, é 
preciso estar desprovido de todo princípio orientador. O Rabótcheie Dielo responde: "Essa acusação do Iskra, a única 
que pretende ter um caráter prático, está destituída de todo fundamento. Os leitores do Rabótcheie Dielo sabem 
muito bem que desde o princípio não apenas exortamos à agitação política, sem esperar que aparecesse o Iskra "... 
(dizendo, então, que "não se pode colocar" aos círculos operários, "nem ao movimento operário de massa, como 
primeira tarefa, a derrubada do absolutismo", mas apenas a luta pelas reivindicações políticas imediatas, e que "as 
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reivindicações políticas imediatas tornam-se acessíveis à massa após uma, ou ao menos, numerosas greves")... "mas, 
através de nossas publicações, também, fizemos chegar do estrangeiro aos camaradas militando na Rússia um 
material social-democrata de agitação política único"... (acrescentamos que com esse material único não só fizeram 
agitação política maior do que a feita no campo da luta econômica, mas também concluíram, enfim, que essa 
agitação limitada "é suscetível de ser a mais amplamente aplicada".  
 
E os Senhores não repararam que sua argumentação prova justamente a necessidade do aparecimento do Iskra - 
dado esse material único - e a necessidade de o Iskra lutar contra o Rabótcheie Dielo ?)... "Por outro lado, nossa 
atividade como editores preparou de fato a unidade tática do partido"... (a unidade de convicção de que a tática é 
um processo de crescimento das tarefas do partido, que crescem ao mesmo tempo que o Partido? Unidade 
preciosa!)... "e, por isso mesmo, a possibilidade de "uma organização de combate", para a criação daquela União, 
tornou em geral tudo isso acessível a uma organização residente no estrangeiro" (R. D., nº 10, p. 15). Vã tentativa 
para se sair do embaraço! Jamais pensei em contestar que tenham feito tudo que lhes era acessível. Afirmei e ainda 
afirmo que os limites do que lhes é "acessível" encontram-se cerceados pela estreiteza de sua compreensão. É 
ridículo falar de "organização de combate" para lutar em favor das "reivindicações políticas imediatas", ou para "a 
luta econômica contra os patrões e o governo".  
 
Mas, se o leitor quiser ver as pérolas do apego "economista" aos métodos artesanais, seria preciso naturalmente 
dirigir-se não ao Rabótcheie Dielo, eclético e instável, mas à Rabótchaia MysI, lógica e resoluta. "Duas palavras, 
agora, sobre o que se denomina, propriamente, a intelectualidade revolucionária", escrevia R. M. em um 
"Suplemento especial", p. 13; "provaram, é verdade, e mais de uma vez, que estão prontos a "integrar a luta decisiva 
contra o tzarismo". Somente, o mal é que, perseguida sem tréguas pela polícia política, nossa intelectualidade 
revolucionária tomou a luta contra essa polícia política por uma luta política contra a autocracia. Por isso, a questão, 
"Onde buscar forças para a luta contra a autocracia?", ainda não encontrou resposta. Não é realmente admirável 
esse desprezo pela luta contra a polícia, da parte de um adorador (no sentido pejorativo da palavra) do movimento 
espontâneo? Está pronto a justificar nossa imperícia na ação clandestina pelo argumento de que, em um movimento 
espontâneo de massa, a luta contra a polícia, em suma, não tem importância para nós!! Muito poucos subscreverão 
essa conclusão monstruosa, tal é o grau e a forma dolorosa em que são sentidas, por todos, as folhas de nossas 
organizações revolucionárias.  
 
Mas se Martynov, por exemplo, não a subscreve, é unicamente porque não sabe ir até o fim de seu pensamento, ou 
não tem coragem para tanto. De fato, se a massa apresenta reivindicações concretas prometendo resultados 
tangíveis, constitui isso uma "tarefa" que exige a preocupação particular com a criação de uma organização sólida, 
centralizada, combativa? A massa que não "luta de modo algum contra a polícia política" não se incumbe, ela própria, 
dessa "tarefa"? Mais ainda, essa tarefa seria executável se, com exceção de raros dirigentes, os operários (em sua 
grande maioria), que não são de forma alguma capazes de "lutar contra a polícia política", também não se 
encarregassem dela? Esses operários, os elementos médios da massa, são capazes de demonstrar uma energia e uma 
abnegação prodigiosas em uma greve, em um combate de rua com a polícia e as tropas policiais; são capazes (e são 
os únicos capazes) de decidir o resultado de todo o nosso movimento; porém, justamente a luta contra a polícia 
política exige qualidades especiais, exige revolucionários profissionais. E devemos estar vigilantes para que a massa 
operária não apenas "apresente" reivindicações concretas, mas ainda "apresente" um número cada vez maior desses 
revolucionários profissionais.  
 
Chegamos, assim, à questão da relação entre a organização dos revolucionários profissionais e o movimento 
puramente operário. Essa questão, pouco desenvolvida na literatura, já ocupou bastante a nós, "políticos", em 
nossas conversas e discussões com os camaradas que, de uma maneira ou de outra, tendem para o "economismo". 
Vale a pena que nos detenhamos nessa questão. Mas, antes, terminemos com outra citação, a ilustração de nossa 
tese sobre a ligação dos métodos artesanais com o "economismo". "O grupo 'Liberação do Trabalho'", escrevia N.N. 
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em sua 'Resposta', "reclama a luta direta contra o governo sem buscar saber onde está a força material para essa 
luta, sem indicar o caminho que ela deve seguir". E sublinhando essas últimas palavras, o autor faz a seguinte 
observação a respeito da palavra "caminho": "Este fato não poderia ser explicado pelas necessidades da ação 
clandestina; de fato, no programa não se trata de uma conspiração, mas de um movimento de massa. Ora, a massa 
não pode seguir caminhos secretos. É possível uma greve secreta? São possíveis uma manifestação ou uma petição 
secretas?" (Vademecum, p. 59).  
 
O autor aborda de perto essa "força material" (organizadores de greves e de manifestações) e os "caminhos" luta, 
mas encontra-se confuso e perplexo, pois "inclina-se diante do movimento de massa, isto é, considera-o um fator 
que nos libera da atividade revolucionária que nos pertence, e não um fator destinado a encorajar e a estimular 
nossa atividade revolucionária. Uma greve secreta é impossível, tanto para seus participantes como para aqueles a 
quem afeta diretamente. Mas, para a massa dos operários russos, essa greve pode permanecer (e na maior parte dos 
casos permanece) "secreta", pois o governo tomará o cuidado de cortar todas, as comunicações com os grevistas, 
tomará o cuidado de tornar impossível todas as informações sobre a greve. É então que se torna necessária uma 
"luta contra a polícia política", luta especial que jamais poderá ser conduzida ativamente por uma massa tão grande 
como a que participa da greve. Essa luta deve ser organizada "segundo todas as regras da arte" por profissionais da 
ação revolucionária. E o fato de a massa estar espontaneamente integrada ao movimento não torna menos 
necessária a organização dessa luta.  
 
Ao contrário, torna ainda mais necessária; pois nós, socialistas, faltaríamos a nosso primeiro dever para com a massa, 
se não soubéssemos impedir a polícia de tornar secreta (e se, por vezes, não nos preparássemos secretamente, nós 
mesmos) uma greve ou uma manifestação qualquer. Estamos em condição de fazê-lo, precisamente porque a massa, 
que desperta espontaneamente para a ação, fará surgir igualmente de seu seio um número cada vez maior de 
"revolucionários de profissão" (isso se não induzirmos todos os operários, de todas as maneiras, a permanecer no 
mesmo lugar). 
 
III - A Organização dos Operários e a Organização dos Revolucionários 
 
Se para o social-democrata a idéia de "luta econômica contra os patrões e o governo" identifica-se à de luta política, 
é natural que a idéia de "organização de operários" identifique-se, entre eles, mais ou menos à idéia de "organização 
de revolucionários". E, na realidade, é o que acontece, de modo que falando de organização, falamos línguas 
absolutamente diferentes. Lembro-me, por exemplo, de uma conversa que tive um dia com um "economista" 
bastante conseqüente, e que ainda não conhecia. A conversa girou em torno do folheto "Quem Fará a Revolução 
Política?" Concluímos, rapidamente, que seu principal defeito era não considerar os problemas de organização. 
Pensávamos já estar de acordo, mas... prosseguindo a conversa, percebemos que falávamos de coisas diferentes. 
Meu interlocutor, acusava o autor de não levar em consideração as caixas de auxílio às greves, as sociedades de 
socorro mútuo etc.; quanto a mim, falava da organização de revolucionários indispensável para "fazer" a revolução, 
política.  
 
E desde que ocorreu essa divergência, não me lembro mais de, ter estado de acordo sobre qualquer questão de 
princípio com, esse "economista"! Mas, qual era, pois, a causa de nossas divergências? Justamente o fato de os 
"economistas" desviarem-se constantemente do "social-democratisrno" 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 conseqüência) a 
organização de um partido social-democrata 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 
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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 
social-democracia. Certamente, as relações da social-democracia com os sindicatos variam, inevitavelmente, de país 
a país segundo as condições históricas, jurídicas e outras; posem 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 social-democrata. Na Rússia, o jugo da autocracia apaga, à 
primeira vista, toda distinção entre a organização social-democrata e a associação operária, pois todas as associações 
operárias e todos os círculos estão proibidos, e a greve, manifestação e arma principais da luta econômica dos 
operários, é considerada um crime de direito comum (às vezes até um delito político).  
 
Assim, pois, a situação entre nós, de um lado, "incita" forçosamente os operários que conduzem a luta econômica a 
se ocuparem de questões políticas e, de outro, "incita os sociais-democratas a confundirem o sindicalismo e o "social-
democratismo" (e nossos Kritchévski, Martynov e Cia., que não param de falar sobre a "incitação" do primeiro 
gênero, não observam a "incitação" do segundo gênero). De fato, consideremos as pessoas absorvidas: noventa e 
nove por cento pela luta econômica contra os patrões e o governo. Uns, durante todo o período de sua atividade (de 
4 a 6 meses), jamais serão levados a pensar na necessidade de uma organização mais complexa de revolucionários; 
outros, ao que parece, serão "levados" a ler a obra bernisteiniana, relativamente difundida, e daí extrairão a 
convicção de que é a "marcha progressiva da obscura luta quotidiana" que apresenta uma importância fundamental. 
Outros, enfim, talvez serão seduzidos pela idéia de dar ao mundo um novo exemplo de "estreita ligação orgânica com 
a luta proletária", de ligação entre o movimento sindical e o movimento social-democrata.  
 
Essas pessoas raciocinarão assim: quanto mais tarde um país entrar na arena do capitalismo, e portanto na- do 
movimento operário, mais os socialistas poderão participar do movimento sindical e apoiá-lo, e haverá menos 
condições para a existência de sindicatos não sociais democratas. Até aqui, esse raciocínio é perfeitamente justo, mas 
o mal é que vão mais longe e sonham com a fusão completa do "social-democratismo" e do sindicalismo. Vamos ver, 
em seguida, através do exemplo dos "Estatutos da União de Luta de São Petersburgo", a influência nociva que esses 
sonhos exercem sobre nossos p1anos de organização. As organizações operárias para a luta econômica devem ser 
organizações profissionais. Todo operário social-democrata deve, sempre que possível, apoiar essas organizações e aí 
trabalhar ativamente. Bem, mas não constitui nosso interesse exigir que só os sociais-democratas possam ser 
membros das uniões "corporativistas": isso restringiria nossa influência sobre a massa. Deixemos participar na união 
corporativa todo operário que compreenda a necessidade de se unir para lutar contra os patrões e o governo. O 
próprio objetivo das uniões corporativas não seria atingido, se não agrupassem todos aqueles capazes de 
compreender mesmo essa noção elementar, e se essas uniões corporativas não fossem organizações muito amplas.  
 
E quanto maiores essas organizações, também maior será nossa influência sobre elas, influência exercida não apenas 
através do desenvolvimento "espontâneo" da luta econômica, mas, também, pela ação consciente e direta dos 
membros socialistas da união sobre seus camaradas. Mas, em uma organização ampla, uma ação estritamente de 
conspiração é impossível (pois exige mais preparação do que a necessária para participar da luta econômica. Como 
conciliar essa contradição, entre a necessidade de uma organização ampla e de uma ação estritamente de 
conspiração? Como fazer para que as organizações corporativas sejam o menos possível de conspiração? De modo 
geral, há apenas dois meios: ou a legalização das associações corporativas (que em certos países precedeu a 
legalização das associações socialistas e políticas), ou a manutenção da organização secreta, mais "livre", pouco 
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regulamentada, lose, como dizem os alemães, a tal ponto que, para a massa dos associados, o regime conspirativo 
fica reduzido quase a zero. A legalização das associações operárias não socialistas e não políticas já começou na 
Rússia, e não há dúvida de que cada passo de nosso movimento operário social-democrata, em rápida progressão, 
multiplicará e encorajará as tentativas dessa legalização, tentativas que vêm sobretudo dos partidários do regime 
estabelecido, mas, também, dos operários e dos intelectuais liberais.  
 
A bandeira da legalização já foi hasteada pelos Vassiliev e os Zubatov; os Ozerov e os Worms já prometeram e deram 
sua cooperação, e entre os operários já se encontram adeptos da nova tendência. E nós não podemos deixar de 
considerar essa tendência. E como considerá-la? Quanto a isso, não poderia existir mais do que uma opinião entre os 
sociais-democratas. Devemos denunciar constantemente toda participação dos Zubatov, dos Vassilicv, dos policiais, e 
dos popes nessa tendência, e esclarecer os operários sobre as verdadeiras intenções desses participantes. Devemos 
denunciar também todas as notas conciliadoras e "harmônicas" que se manifestam nos discursos dos liberais nas 
assembléias públicas dos operários, quer sejam moduladas por pessoas sinceramente convencidas de que a 
colaboração pacífica das classes é desejável, quer tenham o desejo de serem bem vistas pelas autoridades ou, enfim, 
quer sejam essas pessoas simplesmente inábeis. Devemos, enfim, colocar os operários em guarda contra as 
armadilhas freqüentemente preparadas pela polícia que, nessas assembléias públicas e nas sociedades autorizadas, 
busca marcar os "homens imbuídos do fogo sagrado" e aproveitar-se das organizações legais para introduzir 
provocadores também nas organizações ilegais. Mas, fazer isto não significa esquecer que a legislação do movimento 
operário, afinal de contas, não beneficiará os Zubatov, mas a nós mesmos.  
 
Ao contrário, justamente pela nossa campanha de denúncias separamos o joio do trigo. Já mostramos qual é o joio. 0 
trigo é atrair a atenção das camadas operárias maiores e mais atrasadas para as questões políticas e sociais: é libertar 
a nós, revolucionários, de funções que, no fundo, são legais (difusão de obras legais, socorro mútuo etc.) e que, 
desenvolvendo-se, dar-nos-ão infalivelmente material cada vez mais abundante para a agitação. Nesse sentido 
podemos e devemos dizer aos Zubatov e aos Ozerov: Trabalhem, Senhores, trabalhem! Enquanto os senhores 
preparam armadilhas para os operários, pela provocação direta ou pelo "struvismo" (meio "honesto" de corromper 
os operários), nós nos encarregamos de desmascará-los. Enquanto os senhores dão realmente um passo à frente - 
mesmo que seja sob a forma de um "tímido ziguezague" - mas um passo à frente, apesar de tudo, nós lhe diremos: 
Isso mesmo! E todo o alargamento do campo de ação dos operários, mesmo minúsculo, constitui um verdadeiro 
passo à frente. E todo alargamento desse gênero só pode beneficiar-nos: apressará o aparecimento de associações 
legais, onde não serão os provocadores que pescarão os socialistas, mas os socialistas que pescarão adeptos. Em uma 
palavra, o que é preciso, agora, é combater o joio. Não nos cumpre cultivar o trigo em vasos. Arrancando o joio, 
limpamos o terreno a fim de permitir que o trigo germine.  
 
E enquanto os Afanassi Ivanovitch e as Pulquéria Ivanovna ocupar-se da cultura doméstica do trigo, devemos 
preparar segadores que saibam, hoje, arrancar o joio, e amanhã ceifar o trigo(3). Assim, nós não podemos, por 
intermédio da legalização, resolver o problema da criação de uma organização profissional menos clandestina e a 
maior possível (mas ficaríamos muito felizes se os Zubatov e os Ozerov nos oferecessem a possibilidade, mesmo 
parcial, de assim resolver o problema, pois devemos lutar contra eles com o máximo de energia!). Resta o caminho 
das organizações profissionais secretas, e devemos, por todos os meios, ajudar os operários que já seguem por esse 
caminho (sabemos isso de fonte segura). As organizações profissionais podem não somente ser de imensa utilidade 
para o desenvolvimento e o fortalecimento da luta econômica, mas, ainda, tornar-se um precioso auxiliar da agitação 
política e da organização revolucionária. Para chegar a esse resultado, para orientar o movimento profissional 
nascente no caminho desejado pela social-democracia, é preciso antes de tudo compreender bem o absurdo do 
plano de organização do qual se prevalecem, já há cinco anos, os "economistas- de Petersburgo. Esse plano também 
está exposto nos Estatutos da Caixa Operária, de julho de 1897 (Listok "Rab. ", n.º 9-10, p. 46, no n.º 1 da Rabótchaia 
Mys1) e nos Estatutos da Organização Operária Profissional, de outubro de 1900 (folha especial, impressa em São 
Petersburgo e mencionada no n.º 1 do Iskra). Esses estatutos têm um defeito essencial: expõem todos os detalhes de 
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uma grande organização operária, que confundem com a organização de revolucionários. Tomemos os segundos 
estatutos, melhor elaborados.  
 
Apresentam cinqüenta e dois parágrafos: 23 parágrafos 
expõem a estrutura, o modo de gestão e as funções dos 
"círculos operários" que serão organizados em cada 
fábrica ("não mais de 10 pessoas") e elegerão os 
"grupos centrais (de fábrica)". O parágrafo 2 especifica: 
"O grupo central observa tudo o que se passa na fábrica 
ou na usina, e se encarrega da crônica dos 
acontecimentos". "O grupo central presta contas do 
estado da caixa, mensalmente, a todos os 
contribuintes(parágrafo 17) etc.; dez parágrafos são 
dedicados à "organização de bairro?', e dezenove à 
intrincadíssima relação do "Comitê da Organização 
Operária" e do "Comitê da União de Luta de São 
Petersburgo (delegados de cada bairro e dos "grupos 
executivos" - "grupos de propagandistas para as 
relações com a província, para as relações com o 
exterior, para a administração dos depósitos, das 
edições, da caixa"). A social-democracia incorporada aos 
"grupos executivos", no que diz respeito à luta 
econômica dos operários! Seria difícil demonstrar de 
forma mais relevante como o pensamento do 
"economista" desvia-se do "social-democratismo" em 
direção ao sindicalismo, e como se preocupa pouco 
como fato de o social-democrata dever, antes de tudo, 
pensar em organizar revolucionários capazes de dirigir 
toda a luta emancipadora do proletariado.  
 
Falar da "emancipação política da classe operária", da 
luta contra a "arbitrariedade tzarista" e redigir 
semelhantes estatutos, significa nada compreender, 
mas absolutamente nada, das verdadeiras tarefas 
políticas da social-democracia. Nenhum dos cinqüenta 
parágrafos revela o menor traço de compreensão da 
necessidade de se fazer entre as massas uma grande 
agitação política, esclarecendo todos os aspectos do 
absolutismo russo, toda a fisionomia das diferentes 
classes sociais na Rússia. Além disso, com tais estatutos, 
não só os fins políticos mas mesmo os fins sindicais do 
movimento não poderiam ser atingidos, visto exigirem 
urna organização por profissões, da qual os estatutos 
nada dizem. Mas o mais característico é talvez o 
surpreendente peso de todo esse "sistema", que 
procura ligar cada fábrica ao "comitê" por intermédio de 
regulamentos uniformes e minuciosos até ao ridículo, 
com um sistema eleitoral em três níveis. Comprimidos 

no estreito horizonte do "economicismo", o 
pensamento perde-se em detalhes que exalam um forte 
odor de papelada e burocracia.  
 
Na realidade, três quartos d esses parágrafos nunca 
serão aplicados; por outro lado, semelhante organização 
"clandestina", com um grupo central em cada fábrica, 
facilita aos policiais as prisões em massa. Os camaradas 
poloneses já passaram por essa fase do movimento; 
houve um período em que todos desejavam fundar 
caixas operárias por toda a parte: mas logo renunciaram 
a essa idéia, quando se convenceram que simplesmente 
favoreciam os policiais. Se queremos amplas 
organizações operárias e não amplas ações policiais, se 
não queremos fazer o jogo dos policiais, devemos agir 
de forma que essas não sejam de modo algum 
regulamentadas. Mas 'poderão elas, então, funcionar? 
Consideremos um pouco essas funções: "Observar tudo 
o que se passa na fábrica e fazer a crônica dos 
acontecimentos" (§ 2 dos estatutos). Será preciso, na 
verdade, regulamentar essa função? Seu objetivo não 
será melhor atingido através das crônicas na imprensa 
ilegal, sem que grupos de qualquer espécie sejam 
especialmente constituídos para esse fim? "... Dirigira 
lutados operários para melhorar sua condição na 
fábrica" (§ 3). Mais urna vez, é inútil regulamentar.  
 
Urna simples conversa basta para um agitador (mesmo 
pouco inteligente) saber exatamente quais são as 
reivindicações que os operários desejam formular; 
depois, conhecendo-as, saberá transmiti-las a uma 
organização restrita - e não ampla - de revolucionários, 
que editará um panfleto apropriado. "... Organizar uma 
caixa ... com a contribuição de 2 copegues por rublo" (§ 
9) e prestar contas do estado da caixa, mensalmente, a 
todos os contribuintes (§ 17); excluir os membros que 
não paguem sua contribuição (§ 10) etc. Para a polícia, 
isto é um verdadeiro paraíso, pois nada é mais fácil do 
que denunciar esse trabalho de conspiração da "caixa 
central da fábrica", de confiscar o dinheiro e encarcerar 
toda a "elite". Não seria mais simples emitir selos de um 
ou dois copegues de uma certa organização (muito 
restrita e muito secreta), ou ainda, sem qualquer 
símbolo, fazer coletas, cujos resultados seriam dados 
por um jornal ilegal, em uma linguagem combinada? 
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Dessa forma, os mesmos objetivos seriam atingidos, e a 
polícia teria de trabalhar cem vezes mais para descobrir 
a trama da organização. Poderia continuar esta análise-
tipo dos estatutos, mas creio já ter dito o bastante. Um 
pequeno núcleo compacto, composto de operários mais 
seguros, mais experimentados e mais fortalecidos, um 
núcleo tendo homens de confiança nos principais 
bairros, e ligado de acordo com as regras da mais estrita 
ação clandestina à organização dos revolucionários, 

poderá perfeitamente, com maior colaboração da massa 
e sem qualquer regulamentação, encarregar-se de todas 
as funções que competem a uma organização 
profissional e, além disso, realizá-las exatamente 
segundo as aspirações da social-democracia Somente 
assim poderemos consolidar e desenvolver, apesar de 
toda a polícia, o movimento profissional social-
democrata.  
 

Poderiam objetar que uma organização lose ao ponto 
de não ter qualquer regulamento, nem membros 
declarados e registrados, não poderia ser qualificada de 
organização. Talvez: não me importo com o nome. Mas, 
essa "organização sem membros" fará tudo o que é 
necessário, assegurará desde o princípio uma ligação 
sólida entre nossos futuros sindicatos e o socialismo. E 
aqueles que, sob o absolutismo, desejam uma grande 
organização de operários com eleições, contas 
prestadas, sufrágio universal etc., são todos utopistas 
incuráveis e de boa fé. A moral a extrair disso é simples: 
se começamos por estabelecer urna organização de 
revolucionários, forte e sólida, poderemos assegurar a 
estabilidade do movimento em seu conjunto, atingir 
simultaneamente os objetivos sociais-democratas e os 
objetivos propriamente sindicais. Mas, se começamos 
por constituir uma organização operária ampla, 
pretensamente a mais "acessível" à massa (na realidade, 
a mais acessível aos policiais e que tornará os 
revolucionários mais acessíveis à polícia), não 
atingiremos nenhum desses objetivos. Não nos 
livraremos de nossos métodos artesanais e, pela nossa 
fragmentação, pelos nossos fracassos contínuos, apenas 
tornaremos mais acessíveis à massa os sindicatos do 
tipo Zubatov ou Ozerov. Quais devem ser, 
propriamente, as funções dessa organização de 
revolucionários? Falaremos disso em detalhe. 
 
Mas examinaremos primeiro outro raciocínio bem típico 
de nosso terrorista que, mais uma vez (triste destino o 
seu!), encontra- se próximo ao "economismo". A 
Svoboda (nº1), revista para os operários, contém um 
artigo intitulado "A Organização", cujo autor busca 
defender seus amigos, os "economistas" operários de 
Ivanovo-Voznessensk. "É deplorável, diz ele, "quando 
uma multidão é silenciosa, inconsciente, quando um 
movimento não vem de baixo. Observem o que 
acontece em uma cidade universitária, quando os 
estudantes, na época de festas ou durante o verão, 

voltam para suas casas; o movimento operário paralisa-
se. Um movimento operário estimulado a partir do 
exterior pode constituir uma força verdadeira? Não, 
certamente... Ainda não aprendeu a marchar por si, 
deve ser amparado. Isso ocorre em todo lugar: os 
estudantes partem, e o movimento cessa; os elementos 
mais capazes, a nata, são aprisionados, e o leite azeda; 
prende-se o 'Comitê', e enquanto um novo 'Comitê' não 
for formado, sobrevem a calmaria; e não se sabe ainda o 
que será o novo 'Comitê'; talvez não se assemelhe ao 
antigo: este dizia uma coisa, aquele dirá o contrário. 
Rompeu-se o laço entre ontem e hoje, a experiência do 
passado não beneficia o futuro. E tudo isso porque o 
movimento não tem raízes profundas na multidão; 
porque o trabalho é feito não por uma centena de 
imbecis, mas por unia dezena de cabeças dotadas de 
inteligência. 
 
Uma dezena de homens cai facilmente na boca do lobo; 
mas, quando a organização engloba a multidão, quando 
tudo vem da multidão, é impossível destruir o 
movimento?" (p. 63). Os fatos estão fielmente 
relatados. Eis aí um bom quadro de nosso trabalho 
artesanal. Mas, as conclusões, p51a sua falta de lógica e 
tato político, são dignas da Rabótchaia Mys1 E o cúmulo 
da falta de lógica, pois o autor confunde a questão 
filosófica, histórica e social das "raízes profundas" do 
movimento com o problema de organização técnica de 
uma luta mais eficaz contra os policiais. É o cúmulo da 
falta de tato político, pois, em lugar de submeter os 
maus dirigentes aos bons dirigentes, o autor submete os 
dirigentes em geral à "multidão". É ainda uma forma de 
nos fazer retroceder no que diz respeito à organização, 
do mesmo modo que a idéia de substituir a agitação 
política pelo "terror excitativo" nos faz retroceder 
politicamente. Na verdade, encontro-mo diante de um 
embarras de richesses; não sei por onde começar a 
análise do imbróglio oferecido pela Svoboda. Para maior 
clareza, tentarei começar por um exemplo: tomemos os 
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alemães. Espero que não neguem que, entre eles, a 
organização abrange a multidão, que tudo vem da 
multidão, que o movimento operário, na Alemanha, 
aprendeu a marchar sozinho. E contudo, como essa 
multidão de milhões de homens sabe apreciar a 
"dezena" de seus experimentados chefes políticos, e 
como os apoiam! Mais de uma vez, no Parlamento, os 
deputados dos partidos adversários atormentaram os 
socialistas dizendo: "Que belos democratas são vocês!  
 
O movimento da classe operária; para vocês, existe 
apenas em palavras: na realidade, é sempre o mesmo 
grupo de chefes que faz tudo. Durante anos, durante 
dezenas de anos, é sempre o mesmo Bebel, o mesmo 
Liebknecht! Mas seus delegados, pretensamente eleitos 
pelos operários, são mais permanentes que os 
funcionários nomeados pelo imperador!" Mas os 
alemães acolhem com um sorriso de desprezo essas 
tentativas demagógicas de opor a "multidão" aos 
"dirigentes", de acender nela os maus instintos, 
instintos de vaidade, e de privar o movimento de sua 
solidez e estabilidade, arruinando a confiança da massa 
nessa "dezena de cabeças dotadas de inteligência". Os 
alemães são bastante desenvolvidos politicamente, têm 
suficiente experiência política para compreender que, 
sem uma "dezena" de chefes capazes (os espíritos 
capazes não surgem às centenas), experimentados, 
profissionalmente preparados e instruídos por um longo 
aprendizado, perfeitamente de acordo entre si, 
nenhuma classe da sociedade moderna pode conduzir 
resolutamente a luta. Os alemães também tiveram seus 
demagogos, que adulavam as "centenas de imbecis- 
colocando-os acima das "dezenas de cabeças dotadas 
de inteligência"; que adulavam o "punho musculoso" da 

massa, empurravam (como Most ou Hasselmann) essa 
massa a atos "revolucionários" irrefletidos, e semeavam 
a desconfiança em relação aos chefes firmes e resolutos.  
 
E foi apenas graças a uma luta obstinada, implacável, 
contra os elementos demagógicos de toda espécie e de 
toda ordem no seio do socialismo, que o socialismo 
alemão cresceu tanto e fortaleceu-se. Ora, nesse 
período onde toda a crise da social-democracia russa 
explica-se pelo fato de as massas espontaneamente 
despertadas não terem dirigentes suficientemente 
preparados, desenvolvidos e experimentados, nossos 
sabichões vêm nos dizer sentenciosamente, com a 
profundidade de pensamento de um Gribouille(4) "É 
deplorável quando um movimento não vem de baixo!" 
"Um comitê de estudantes não nos convém, porque é 
instável." Perfeitamente correto. Mas a conclusão a 
extrair é que é necessário um comitê de revolucionários 
profissionais, operários ou estudantes, pouco importa, 
que saibam proceder à sua educação de revolucionários 
profissionais. Enquanto que a conclusão que os 
senhores tiram, é que não é necessário estimular o 
movimento operário a partir do exterior! Em sua 
ingenuidade política, nem mesmo notam que assim 
fazem o jogo de nossos "economistas" e utilizam nossos 
métodos artesanais. Permitam-me colocar uma 
questão: como nossos estudantes "estimularam" nossos 
operários? Unicamente levando-lhes o pouco 
conhecimento político que eles próprios tinham, os 
fragmentos de idéias socialistas que puderam recolher 
(pois o principal alimento espiritual do estudante 
contemporâneo, o marxismo legal, não lhe pode 
oferecer senão o á-bê-cê e os fragmentos).  

 
Esse estímulo de fora não foi oferecido em abundância, 
ao contrário, em nosso movimento esse estímulo foi 
escandalosa e vergonhosamente insignificante; pois, até 
aqui, não fizemos mais do que "cozinharmo-nos mais do 
que o necessário em nosso próprio molho", inclinando-
se servilmente diante da "elementar luta econômica dos 
operários contra os patrões e o governo". Nós, 
revolucionários de profissão, devemos ocupar-nos cem 
vezes mais desse "estímulo", e o faremos. Mas, 
justamente porque os senhores, empregam essa odiosa 
expressão, "estímulo a partir do exterior", que 
inevitavelmente inspira o operário (pelo menos o 

operário tão pouco desenvolvido como os senhores) a 
desconfiar de todos aqueles que lhe trazem de fora os 
conhecimentos políticos e a experiência revolucionária, 
e suscita nele o desejo instintivo de mandar passear 
todas as pessoas desse tipo - os senhores mostram-se 
como demagogos; ora, os demagogos são os piores 
inimigos da classe operaria. Perfeitamente! E não se 
apressem a gritar contra os procedimentos 
"inadmissíveis entre camaradas" de minha discussão! 
Nem penso em suspeitar da pureza de suas intenções; já 
disse que é possível tornar-se demagogo unicamente 
através da ingenuidade política. Mas mostrei que os 
senhores se deixaram levar até à demagogia. E jamais 
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deixarei de repetir que os demagogos são os piores 
inimigos da classe operária. Os piores, precisamente, 
porque acendem os maus instintos da multidão, e é 
impossível para os operários pouco desenvolvidos 
reconhecer esse inimigos que se apresentam, e às vezes 
sinceramente, como seus amigos. Os piores porque, 

nesse período de dispersão e de hesitação, quando 
nosso movimento ainda se busca, nada mais fácil do que 
arrastar demagogicamente a multidão, que só as 
provações mais amargas poderão, depois, convencer de 
seu erro.  

 
Eis por que a palavra de ordem do momento para os sociais-democratas russos deve ser a luta resoluta contra a 
Svoboda, que se deixa levar à demagogia, e contra o Rabótcheie Dielo, que também assim procede (ainda voltaremos 
a isso(5)). "É mais fácil caçar uma dezena de cabeças dotadas de inteligência do que uma centena de imbecis." Essa 
grande verdade (que sempre receberá o aplauso da centena de imbecis) parece evidente apenas porque, no curso de 
seu raciocínio, os senhores pularam de uma questão a outra. Começaram e continuam a falar da captura do 
"Comitê", da "organização", e agora passam a uma outra questão, à capturadas "raízes"' do movimento "em 
profundidade". Certamente, nosso movimento é apreensível, porque tem centenas de milhares de profundas raízes, 
mas não é essa a questão, de modo algum. Mesmo agora, apesar de todos os nosso métodos artesanais, e impossível 
"apreendermos", ou a nossas "profundas raízes; e todavia, todos deploramos, e não podemos deixar de deplorar, a 
captura das "organizações", o que impede toda continuidade no movimento. Ora, se os senhores colocam a questão 
da captura das organizações, e se prendem a essa questão, dir-lhes-ei que é muito mais difícil apreender uma dezena 
de cabeças dotadas de inteligência do que uma centena de imbecis.  
 
E sustentarei esta tese, não importa o que façam para excitar a multidão contra meu "anti-democratismo" etc. É 
preciso entender por "cabeças inteligentes", em matéria de organização, como já mencionei em várias ocasiões, 
unicamente os revolucionários profissionais, estudantes ou operários de origem, pouco importa. Ora, eu afirmo: 1º) 
que não seria possível haver movimento revolucionário sólido sem uma organização estável de dirigentes, que 
assegure a continuidade do trabalho; 2º) que quanto maior a massa espontaneamente integrada à luta, formando a 
base do movimento e dele participando, mais imperiosa é a necessidade de se ter tal organização, e mais sólida deve 
ser essa organização (senão será mais fácil para os demagogos arrastar as camadas incultas da massa); 3º) que tal 
organização deve ser composta principalmente de homens tendo por profissão a atividade revolucionária; 4º) que, 
em um país autocrático, quanto mais restringirmos o contingente dessa organização, ao ponto de aí não serem 
aceitos senão os revolucionários de profissão que fizeram o aprendizado na arte de enfrentar a polícia política, mais 
difícil será "capturar" tal organização e 5º) mais numerosos serão os operários e os elementos das outras classes 
sociais, que poderão participar do movimento e nele militar de forma ativa.  
 
Convido nossos "economistas", nossos terroristas, e nossos "economistas terroristas(6)" a refutar essas teses, das 
quais, neste momento, desenvolverei apenas as duas últimas. A questão de saber se é mais fácil capturar uma 
"dezena de cabeças dotadas de inteligência" ou uma "centena de imbecis" reconduz à questão que analisei mais 
acima: é possível uma organização de massa no quadro de um regime estritamente clandestino? Jamais poderemos 
dar a uma grande organização caráter clandestino, sem o qual não seria possível falar de uma luta firme contra o 
governo, cuja continuidade fosse assegurada. A concentração de todas as funções clandestinas entre as mãos do 
menor número possível de revolucionários profissionais não significa absolutamente que esses "pensarão por todos", 
que a multidão não tomará parte ativa no movimento. Ao contrário, a multidão fará surgir esses revolucionários 
profissionais em número sempre maior, pois saberá, então, que não basta alguns estudantes e alguns operários, que 
conduzem a luta econômica, reunirem-se para constituir um "comitê", mas é necessário, durante anos, que 
procedam à sua educação de revolucionário profissional; e a multidão não "pensará" unicamente no trabalho 
artesanal, mas exatamente nessa educação.  
 
A centralização. das funções clandestinas da organização não significa absolutamente a centralização de todas as 
funções do movimento. Longe de diminuir, a colaboração ativa de maior quantidade de literatura ilegal multiplicar-
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se-á dez vezes, quando uma "dezena" de revolucionários profissionais centralizarem em suas mãos a edição 
clandestina dessa literatura. Então, e somente então, conseguiremos que a leitura das publicações ilegais, a 
colaboração nessas publicações e mesmo, até certo ponto, a sua difusão deixem (quase) de ser clandestinas: a polícia 
logo terá compreendido o absurdo e a impossibilidade de perseguição judicial e administrativa a propósito de cada 
exemplar de publicações distribuídas aos milhares. E isto é verdade, não somente para a imprensa, mas também para 
todas as funções do movimento, inclusive as manifestações. A participação mais ativa e maior da massa em uma 
manifestação, longe de sofrer com isso, ganhará mais se uma "dezena" de revolucionários experimentados, e pelo 
menos tão bem preparados profissionalmente como nossa polícia, centralizar todos os aspectos clandestinos: 
elaboração de panfletos, de um plano aproximado, nomeação de um grupo de dirigentes para cada bairro da cidade, 
cada grupo de fábricas, cada estabelecimento de ensino etc. (Sei que poderão objetar que meus pontos de vista 
"nada têm de democrático", mas responderei a tal objeção, mais adiante, e em detalhe, que nada é menos 
inteligente).  
 
A centralização das funções mais clandestinas pela organização dos revolucionários, longe de enfraquecer, 
enriquecerá e estenderá a ação de uma multidão de outras organizações que se dirigem ao grande público e que, por 
seu razão, também são tão pouco regulamentadas e clandestinas quanto possível: associações profissionais de 
operários, círculos operários de instrução e de leitura de publicações ilegais, círculos socialistas e também círculos 
democráticos para todas as outras camadas da população etc. etc. Esses círculos, associações profissionais de 
operários e organizações são necessários em toda a parte; é preciso que sejam mais numerosos e que suas funções 
sejam as mais variadas; mas é absurdo e prejudicial confundi-las com a organização de revolucionários, apagar a linha 
de demarcação que existe entre elas, extinguir na massa o sentimento já incrivelmente adormecido de que, para 
"servir" um movimento de massa, é preciso ter homens que se dediquem especial e integralmente à atividade social-
democrata, e que, paciente e obstinadamente, procedam à sua educação de revolucionários profissionais. Sim, esse 
sentimento está incrivelmente adormecido. Através de nossos métodos artesanais, comprometemos o prestígio dos 
revolucionários na Rússia; é o nosso pecado capital em matéria de organização.  
 
Um revolucionário sem energia, hesitante nos problemas teóricos, com horizontes limitados, justificando sua inércia 
pela espontaneidade do movimento de massa; mais semelhante a um secretário de sindicato que a um tribuno 
popular, incapaz de apresentar um plano amplo e corajoso, que imponha o respeito de seus próprios adversários, um 
revolucionário sem experiência e pouco hábil em sua arte profissional - a luta contra a polícia política - será um 
revolucionário? Não, não passa de um artesão digno de piedade. Que nenhum prático se ofenda com esse epíteto 
severo, pois, no que diz respeito à falta de preparação, aplico esse epíteto a mim mesmo, antes de todos. Trabalhei 
em um círculo que se atribuía tarefas muito amplas e múltiplas; todos nós, membros desse círculo, sofremos muito 
ao percebermos que éramos apenas os artesãos naquele momento histórico em que se poderia dizer, parafraseando 
a célebre máxima: Dêem-nos uma organização de revolucionários e revolucionaremos a Rússia!  
 
E quanto mais me recordo desse agudo sentimento de vergonha que então experimentei, mais sinto aumentar em 
mim a amargura contra esses pseudo-sociais-democratas, cuja propaganda "desonra o título de revolucionário", e 
que não compreendem que nossa tarefa não é defender o rebaixamento do revolucionário ao nível de artesãos, mas 
de elevar os artesãos ao nível dos revolucionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Esse é tempo de partido, tempo de 
homens partidos. Em vão percorremos 
volumes, viajamos e nos colorimos. A 
hora pressentida esmigalha-se em pó na 
rua. Os homens pedem carne. Fogo. 
Sapatos. As leis não bastam. Os lírios não 
nascem da lei. Meu nome é tumulto, e 
escreve-se na pedra.” 

“É tempo de muletas. Tempo de mortos faladores e velhas 
paralíticas, nostálgicas de bailado, mas ainda é tempo de viver 
e contar. Certas histórias não se perderam. Conheço bem esta 
casa, pela direita entra-se, pela esquerda sobe-se, a sala 
grande conduz a quartos terríveis, como o do enterro que não 
foi feito, do corpo esquecido na mesa, conduz à copa de frutas 
ácidas, ao claro jardim central, à água que goteja e segreda o 
incesto, a bênção, a partida, conduz às celas fechadas, que 
contêm: papéis? crimes? moedas?” 

“É tempo de cortinas 
pardas, de céu neutro, 
política na maçã, no santo, 
no gozo, amor e desamor, 
cólera branda, gim com 
água tônica, olhos 
pintados, dentes de vidro, 
grotesca língua torcida. A 
isso chamamos: balanço” 

[Nosso Tempo: Fragmentos] 
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Sobre os Fundamentos do Leninismo 

J. V. Stálin 

Os fundamentos do leninismo: o tema é vasto. Seria necessário um livro inteiro para esgotá-lo. Mais ainda: seria 

preciso toda uma série de livros. É natural, pois, que as minhas conferências não possam ser consideradas como uma 

exposição completa do leninismo. No melhor dos casos, serão apenas um resumo sucinto dos fundamentos do 

leninismo. Não obstante, considero útil fazer este resumo, para fixar alguns pontos de partida fundamentais, 

indispensáveis a um estudo proveitoso do leninismo. 

Expor os fundamentos do leninismo não é ainda expor os fundamentos da concepção do mundo de Lênin. A 

concepção do mundo de Lênin e os fundamentos do leninismo não são, por sua amplitude, a mesma coisa. Lênin é 

um marxista e a base da sua concepção do mundo é, naturalmente, o marxismo. Mas daí não se depreende de forma 

alguma que uma exposição do leninismo deva partir da exposição dos fundamentos do marxismo. Expor o leninismo 

significa expor o que há de peculiar e de novo nas obras de Lênin, a contribuição de Lênin ao tesouro comum do 

marxismo e que naturalmente está associada ao seu nome. Somente neste sentido falarei nas minhas conferências 

dos fundamentos do leninismo. 

Que é, pois, o leninismo? 

Alguns dizem que leninismo é a aplicação do marxismo às condições peculiares da situação russa. Nesta definição há 

uma parte de verdade, mas está longe de conter toda a verdade. Lênin aplicou, efetivamente, o marxismo à situação 

russa e o aplicou de modo magistral. Mas se o leninismo não passasse da aplicação do marxismo à situação da Rússia, 

seria um fenômeno pura e exclusivamente nacional, pura e exclusivamente russo. No entanto sabemos que o 

leninismo é um fenômeno internacional, que tem as suas raízes em toda a evolução internacional, e não apenas um 

fenômeno russo. Por isso, creio que esta definição peca pelo seu caráter unilateral. 

Outros dizem que o leninismo é a ressurreição dos elementos revolucionários do marxismo da década de 40 do 

século passado, para distingui-lo do marxismo dos anos posteriores, que, segundo afirmam, se tornou moderado e 

deixou de ser revolucionário. Se abandonarmos essa divisão néscia e vulgar da doutrina de Marx em duas partes, 

uma revolucionária e outra moderada, é necessário reconhecer, no entanto, que também esta definição, por 

completo insuficiente e insatisfatória, contém uma parte de verdade. Esta parte de verdade consiste no fato de que 

Lênin efetivamente ressuscitou o conteúdo revolucionário do marxismo, que fora soterrado pelos oportunistas da II 

Internacional. Mas esta não é senão uma parte da verdade. A verdade completa é que o leninismo não só ressuscitou 

o marxismo, mas deu ainda um passo à frente, levando o marxismo a desenvolvimento ulterior nas novas condições 

do capitalismo e da luta de classe do proletariado. 

Que é, afinal, o leninismo? 

O leninismo é o marxismo da época do imperialismo da revolução proletária. Mas exatamente: o leninismo é a teoria 

e a tática da revolução proletária em geral, a tática da ditadura do proletariado em particular. Marx e Engels 

militaram no período pré-revolucionário (referimo-nos à revolução proletária), quando o imperialismo ainda não 

estava desenvolvido, no período de preparação dos proletários para a revolução, no período em que a revolução 
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proletária ainda não se tornara uma necessidade prática imediata. Porém, Lênin, discípulo de Marx e Engels, no 

período de pleno desenvolvimento do imperialismo, no período do desencadeamento da revolução proletária, 

quando a revolução proletária já havia triunfado num país, havia destruído a democracia burguesa e iniciado a era da 

democracia proletária, a era dos Soviets. 

Por isso, o leninismo é o desenvolvimento ulterior do marxismo. Costuma-se pôr em relevo o caráter 

extraordinariamente combativo e extraordinariamente revolucionário do leninismo. Isso é de todo justo. Mas esta 

característica do leninismo se explica por dois motivos: em primeiro lugar, pelo fato de que o leninismo brotou da 

revolução proletária, cujo selo não pode deixar de ostentar; em segundo lugar, pelo fato de que se desenvolveu e 

fortaleceu na luta contra o oportunismo da II Internacional, luta que e continua a ser condição necessária preliminar 

para o êxito da luta contra o capitalismo. Não se pode esquecer de que entre Marx e Engels, de um lado, e Lênin, de 

outro, se estende todo um período de domínio sem contraste do oportunismo da II Internacional. A luta implacável 

contra o oportunismo não podia deixar de ser uma das tarefas mais importantes do leninismo. 

I — As raízes históricas do leninismo 

O leninismo se desenvolveu e se formou nas condições existentes no período do imperialismo, quando as 

contradições do capitalismo haviam alcançado o ponto culminante, quando a revolução proletária se tornara um 

problema prático imediato, quando o período anterior de preparação da classe operária para a revolução se 

encerrara, cedendo lugar a um novo período, ao período de assalto direto ao capitalismo. Lênin chamava o 

imperialismo de "capitalismo agonizante". Por quê? Porque o imperialismo leva as contradições do capitalismo ao 

último termo, a limites extremos, além dos atuais começa a revolução. Entre essas contradições há três que devem 

ser consideradas como as mais importantes: 

A primeira contradição é a contradição entre o trabalho e o capital. O imperialismo é, nos países industriais, a 

onipotência dos trastes e dos sindicatos monopolistas, dos bancos e da oligarquia financeira. Na luta contra esta 

onipotência, os métodos habituais da classe operária — sindicatos e cooperativas, partidos parlamentares e luta 

parlamentar — se revelaram absolutamente insuficientes. Ou entregar-se à mercê do capital, vegetar àantiga e 

descer cada vez mais, ou empunhar uma nova arma: assim o imperialismo coloca o problema diante das massas de 

milhões do proletariado. O imperialismo aproxima a classe operária da revolução. 

A segunda contradição é a contradição entre os diversos grupos financeiros e as diversas potências imperialistas na 

sua luta pelas fontes de matérias-primas e pelos territórios alheios. O imperialismo é a exportação de capitais para as 

fontes de matérias-primas, luta encarniçada pela posse exclusiva destas fontes, luta por uma nova repartição do 

mundo já dividido, luta travada com particular aspereza pelos novos grupos financeiros e pelas novas potências que 

procuram "um lugar ao sol" contra os velhos grupos e potências que não querem de nenhum modo abandonar as 

suas presas. Esta luta encarniçada entre os diversos grupos de capitalistas é digna de nota porque traz em seu bojo, 

como elemento inevitável, as guerras imperialistas, as guerras pela conquista de territórios alheios. Esta 

circunstância, por sua vez, é digna de nota porque leva ao enfraquecimento recíproco dos imperialistas, ao 

enfraquecimento das posições do capitalismo em geral, porque aproxima o momento da revolução proletária, 

porque torna praticamente necessária esta revolução. 
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A terceira contradição é a contradição entre um punhado de nações "civilizadas" dominantes e centenas de milhões 

de homens dos povos coloniais e dependentes, do mundo. O imperialismo é a exploração mais descarada, a opressão 

mais desumana de centenas de milhões de habitantes dos imensos países coloniais e dependentes. Extrair 

superlucros: eis o objetivo dessa exploração e dessa opressão. Mas, para explorar esses países, o imperialismo se vê 

obrigado a neles construir ferrovias, fábricas e usinas, a criar centros industriais e comerciais. A aparição da classe 

dos proletários, a formação de uma intelectualidade nacional, o despertar de uma consciência nacional, o 

fortalecimento do movimento de libertação: tais são os efeitos inevitáveis desta "política". O incremento do 

movimento revolucionário em todas as colônias e em todos os países dependentes, sem exceção, comprovam-no de 

forma evidente. Esta circunstância é importante para o proletariado, porque mina nas raízes as posições do 

capitalismo, transformando as colônias e os países dependentes, de reservas do imperialismo, em reservas da 

revolução proletária. 

Tais são, em geral, as principais contradições do imperialismo, que transformaram o "florescente" capitalismo de 

outrora em capitalismo agonizante. A importância da guerra imperialista, desencadeada há dez anos, consiste, entre 

outros, no fato de que juntou num só feixe todas estas contradições e as lançou no prato da balança, acelerando e 

facilitando as batalhas revolucionárias do proletariado. O imperialismo, em outros termos, não somente tornou a 

revolução, proletária uma necessidade prática, mas criou as condições favoráveis para o assalto direto à fortaleza do 

capitalismo. Tal é a situação internacional que produziu o leninismo. Tudo isso está bem, dir-se-á; mas que tem a ver 

com isso a Rússia, que não era e não podia ser o país clássico do imperialismo? Que tem a ver com isso Lênin, que 

trabalhou sobretudo na Rússia e pela Rússia? Por que foi justamente a Rússia o berço do leninismo, a pátria da teoria 

e da prática da revolução proletária? 

Pelo fato de que a Rússia era o ponto de convergência de todas estas contradições do imperialismo. Pelo fato de que 

a Rússia, mais do que qualquer outro país, estava prenhe de revolução e, por isso, somente ela estava em condições 

de resolver essas contradições por via revolucionária. Em primeiro lugar, a Rússia tzarista era um foco de todo gênero 

de opressão — capitalista, colonial e militar — exercida na forma mais bárbara e desumana. Quem ignora que, na 

Rússia, a onipotência do capital se fundia com o despotismo tzarista; a agressividade do nacionalismo com a 

ferocidade contra os povos não russos; a exploração de regiões inteiras — da Turquia, da Pérsia, da China — com a 

conquista destas regiões por parte do tsarísmo, com as guerras anexionistas? Tinha razão Lênin ao dizer que o 

tsarísmo era um “imperialismo feudal-militar". O tsarísmo concentrava em si os lados mais negativos do 

imperialismo, elevados ao quadrado. 

Prossigamos; A Rússia tzarista era uma imensa reserva do imperialismo ocidental, não somente no sentido de que 

dava livre acesso ao capital estrangeiro, o qual tinha nas suas mãos ramos decisivos da economia russa, como os 

combustíveis e a metalurgia, mas também no sentido de que podia pôr a serviço dos imperialistas do Ocidente 

milhões de soldados. Recordai o exército russo de catorze milhões de homens, que verteu o seu sangue nas frentes 

da guerra imperialista para assegurar fabulosos lucros aos capitalistas anglo-franceses. Ademais, o tsarísmo era não 

só o cão de guarda do imperialismo da Europa Orientai, mas também o agente do imperialismo ocidental para 

extorquir da população centenas de milhões para o pagamento dos juros dos empréstimos que lhe eram concedidos 

em Paris, em Londres, em Berlim e em Bruxelas. 
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Finalmente, o tzarismo era o aliado mais fiel do imperialismo ocidental na repartição da Turquia, da Pérsia, da China, 

etc.. Quem ignora que o tzarismo fazia a guerra imperialista aliado aos imperialistas da "Entente", e que Rússia era 

um elemento essencial nesta guerra? Por isso, os interesses do tsarísmo e do imperialismo ocidental se entrelaçavam 

e se fundiam, em última análise, numa única madeixa de interesses do imperialismo. Podia o imperialismo ocidental 

resignar-se à perda de tão poderoso apoio no Oriente e de tão rico reservatório de forças e de recursos, como era a 

velha Rússia tzarista e burguesa, sem empenhar todas as suas forças numa luta de morte contra a revolução na 

Rússia, a fim de defender e conservar o tsarísmo? Evidentemente, não podia!  

Mas daí se depreende que quem quisesse golpear o tzarismo inevitavelmente levantaria a mão contra o 

imperialismo; quem se insurgisse contra o tzarismo deveria insurgir-se também contra o imperialismo, pois quem 

quisesse derrubar o tzarismo deveria abater também o imperialismo, se realmente desejasse não só vencer o 

tzarismo, mas extingui-lo de modo definitivo. A revolução contra o tzarismo se ligava, por isso, à revolução contra o 

imperialismo e devia transformar-se em revolução proletária. Na Rússia se desencadeara, portanto, a maior 

revolução popular, a cuja frente se encontrava o proletariado mais revolucionário do mundo, que contava com um 

aliado da importância dos camponeses revolucionários da Rússia. Será necessário demonstrar que essa revolução não 

podia deter-se no meio do caminho, que em caso de triunfo devia ir à frente, desfraldando a bandeira da insurreição 

contra o imperialismo? 

Por isso, a Rússia tinha que se converter no ponto de convergência das contradições do imperialismo, não só no 

sentido de que essas contradições se manifestavam justamente na Rússia, mais do que em todos os outros países, 

pelo seu caráter particularmente escandaloso e intolerável, não só porque a Rússia era o principal ponto de apoio do 

imperialismo no Ocidente, constituindo um elo entre o capital financeiro do Ocidente e as colônias do Oriente, mas 

também porque só na Rússia existia uma força real, capaz de resolver as contradições do imperialismo pela via 

revolucionária. 

Mas disso se depreende que revolução, na Rússia, não podia deixar de se tornar proletária, que ela não podia deixar 

de tomar, desde os primeiros dias do seu desenvolvimento, um caráter internacional, que não podia, portanto, deixar 

de abalar as próprias bases do imperialismo mundial. Porventura os comunistas russos, ante semelhante estado de 

coisas, podiam limitar o seu trabalho ao quadro estreitamente nacional da revolução russa? Evidentemente, não! Ao 

contrário, toda a situação, tanto interna (profunda crise revolucionária) quanto externa (guerra), os impelia, no curso 

do seu trabalho, a ultrapassar estes limites, a levar a luta à arena internacional, a pôr nu as chagas do imperialismo, a 

demonstrar o caráter inevitável da bancarrota do capitalismo, a derrotar o social-chauvinismo e o social-pacifismo e, 

finalmente, a derrubar o capitalismo no seu país e forjar para o proletariado uma nova arma de luta, a teoria e a 

tática da revolução proletária, com vistas a facilitar aos proletários de todos os países a tarefa de derrubar o 

capitalismo. Os comunistas russos não podiam agir de outro modo, pois somente seguindo este caminho se podia 

contar com algumas modificações na situação internacional, capazes de garantir a Rússia contra a restauração do 

regime burguês. 

Por isso, a Rússia se converteu no berço do leninismo, e o chefe dos comunistas russos, Lênin, no seu criador. Com a 

Rússia e com Lênin "ocorreu" aproximadamente o mesmo que havia ocorrido com a Alemanha e com Marx e Engels 

na década de 40 do século passado. Como a Rússia em princípios do século XX, a Alemanha estava, então, prenhe da 

revolução burguesa, no "Manifesto Comunista", escrevia então Marx: 
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«Os comunistas fixam a sua principal atenção na Alemanha, porque a Alemanha se acha em 

vésperas de uma revolução burguesa e porque levará a cabo esta revolução sob as condições 

mais avançadas da civilização européia, em geral, e com um proletariado muito mais 

desenvolvido do que o da Inglaterra no século XVII e o da França no século XVIII e, portanto, a 

revolução burguesa alemã não poderá deixar de ser senão o prelúdio imediato de uma 

revolução proletária».
[N22]

 

Em outros termos, o centro do movimento revolucionário se deslocava para a Alemanha. Não há dúvida de que 

justamente esta circunstância, assinalada por Marx na passagem citada, foi provavelmente a causa de que 

justamente a Alemanha fosse a pátria do socialismo científico e os chefes do proletariado alemão — Marx e Engels — 

fossem os seus criadores. O mesmo, mas em escala ainda maior, se deve dizer da Rússia de começos do século XX, A 

Rússia se encontrava naquele período às vésperas de uma revolução burguesa; mas devia realizar esta revolução 

quando as condições da Europa eram mais avançadas, o proletariado mais desenvolvido do que no caso da Alemanha 

(para não falar da Inglaterra e da França) e todos os dados indicavam que esta revolução devia servir de fermento e 

de prelúdio à revolução proletária. Não se pode considerar acidental o fato de que, já em 1902, quando a revolução 

russa apenas se iniciava, Lênin tenha escrito, no seu livro "Que fazer?", estas palavras proféticas:  

«A história coloca diante de nós, hoje (isto é, diante dos marxistas russos, J. St.) uma tarefa imediata, a 

mais revolucionária de todas as tarefas imediatas do proletariado de qualquer outro país.A realização 

desta tarefa, a destruição do baluarte mais poderoso da reação, não somente européia, mas também... 

asiática, converteria o proletariado russo na vanguarda do proletariado revolucionário internacional».
[N23]

 

Em outros termos, o centro do movimento revolucionário devia deslocar-se para a Rússia.É sabido que o curso da 

revolução na Rússia fez mais do que confirmar esta predição de Lênin. E, sendo assim, há alguma coisa de 

assombroso no fato de que o país que levou a efeito semelhante revolução e que conta com semelhante proletariado 

tenha sido a pátria da teoria e da tática da revolução proletária? Causaria assombro o fato de que o chefe desse 

proletariado, Lênin, tenha se tornado, ao mesmo tempo, o criador desta teoria e desta tática e o chefe do 

proletariado internacional? 

II — O método 

Já afirmei que entre Marx e Engels, de um lado, e Lênin, de outro, se estende todo o período em que domina o 

oportunismo da II Internacional. Para ser mais exato, devo acrescentar que não se trata de um domínio formal do 

oportunismo, mas de um domínio de fato. Formalmente, à frente da II Internacional se encontravam marxistas 

"ortodoxos", como Kautsky e outros. Na realidade, porém, a atividade fundamental da II Internacional se desenvolvia 

sobre a linha do oportunismo. Os oportunistas se adaptavam à burguesia, em virtude da sua natureza pequeno-

burguesa; os "ortodoxos", por sua vez, se adaptavam aos oportunistas no interesse da "manutenção da unidade" 

com os oportunistas; no interesse da "paz no Partido". O resultado era o domínio do oportunismo, pois se estabelecia 

uma cadeia ininterrupta entre a política da burguesia e a política dos "ortodoxos". 

Atravessava-se um período de desenvolvimento relativamente pacífico do capitalismo, um período, por assim dizer, 

de pré-guerra, em que as contradições catastróficas do imperialismo ainda não haviam chegado a manifestar-se em 

toda a evidência; em que as greves econômicas dos operários e os sindicatos se desenvolviam mais ou menos 

"normalmente", a luta eleitoral e os grupos parlamentares obtinham êxitos "vertiginosos", as formas legais de luta 
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eram postas nas nuvens e se pensava em poder "matar" o capitalismo por meio da legalidade, um período, em suma, 

em que os partidos da II Internacional se abastardavam e não se queria pensar seriamente na revolução, na ditadura 

do proletariado, na educação revolucionária das massas. 

Em lugar de uma teoria revolucionária coerente, afirmações teóricas contraditórias e fragmentos de teoria, 

divorciados da luta revolucionária viva das massas e transformados em dogmas caducos. Para salvar as aparências, é 

certo, invocava-se a teoria de Marx, mas para despojá-la do seu espírito revolucionário vivo. Em lugar de uma política 

revolucionária, filisteísmo flácido e politicalha mesquinha, diplomacia parlamentar e combinações parlamentares. 

Para salvar as aparências, é certo, se aprovavam resoluções e palavras de ordem "revolucionárias", mas para metê-

las no arquivo. Em lugar de educar e instruir o Partido na justa tática revolucionária à base dos seus próprios erros, 

fugia-se cuidadosamente às questões espinhosas, que eram encobertas e postas de lado. Para salvar as aparências, é 

certo, não se deixava de falar das questões espinhosas, mas para terminar com assunto com alguma resolução 

"elástica". 

Tais eram a fisionomia, o método de trabalho e o arsenal da II Internacional. Avizinhava-se, entretanto, um novo 

período de guerras imperialistas e de batalhas revolucionárias do proletariado. Os velhos métodos de luta se 

revelavam claramente insuficientes, impotentes, diante da onipotência do capital financeiro. Era preciso rever todo o 

trabalho da II Internacional, todo o seu método de trabalho, pôr de lado o filisteísmo, a estreiteza mental, a 

politicalha, a traição, o social-chauvinismo, o social-pacifismo. Era necessário revisar todo o arsenal da II 

Internacional, jogar fora tudo o que estava enferrujado e obsoleto, forjar novos tipos de armas. Sem este trabalho 

preliminar seria inútil partir para a guerra contra o capitalismo. Sem este trabalho o proletariado correria o risco de 

encontrar-se mal armado e, mesmo, inerme diante de novas batalhas revolucionárias. 

A honra de levar a cabo esta revisão geral e a limpeza geral dos estábulos de Augias da II Internacional coube ao 

leninismo. Tais foram as circunstâncias em que nasceu e se forjou 0 método do leninismo. Quais são as exigências 

deste método? 

Em primeiro lugar, comprovar os dogmas teóricos da II Internacional no fogo da luta revolucionária das massas, no 

fogo da prática viva, isto é, restabelecer a unidade perdida entre a teoria e a prática, eliminar a ruptura entre ambas, 

pois somente assim se pode formar um partido verdadeiramente proletário, armado de uma teoria revolucionária. 

Em segundo lugar, comprovar a política dos partidos da II Internacional, partindo não das suas palavras de ordem e 

das suas resoluções (às quais não se pode dar crédito), mas dos seus atos, das suas ações, pois somente assim é 

possível conquistar e merecer a confiança das massas proletárias. 

Em terceiro lugar, reorganizar todo o trabalho do Partido para dar-lhe orientação nova, revolucionária, no sentido da 

educação e da preparação das massas para a luta revolucionária, pois somente assim se podem preparar as massas 

para a revolução proletária. 

Em quarto lugar, a autocrítica dos partidos proletários, a sua educação e instrução à base dos seus próprios erros, 

pois somente assim se podem formar verdadeiros quadros e verdadeiros dirigentes de partido. 
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Tais são os fundamentos e a essência do método do leninismo. Como se aplicou, na prática, esse método? Os 

oportunistas da II Internacional professam uma série de dogmas teóricos, que repetem como o rosário. Vejamos 

alguns deles: 

Primeiro dogma: sobre as condições da tomada do Poder pelo proletariado. Os oportunistas afirmam que o 

proletariado não pode e não deve tomar o Poder se não constitui a maioria dentro do país. Não oferecem prova 

alguma, pois não é possível, nem do ponto-de-vista teórico nem do ponto-de-vista prático, para justificar esta tese 

absurda. Admitamos que seja assim, responde Lênin aos senhores da II Internacional. Mas onde se produzisse uma 

situação histórica (guerra, crise agrária, etc..) em que o proletariado, embora sendo a minoria da população, tenha a 

possibilidade de agrupar em torno de si a maioria das massas trabalhadoras, por que ele não deveria tomar o Poder? 

Por que o proletariado não deveria aproveitar-se da situação internacional e interna favorável para romper a frente 

do capital e acelerar o desenlace geral? Porventura já não disse Marx, entre 1850 e 1860, que a revolução proletária 

alemã se encontraria em "excelentes" condições, se fosse possível assegurar para a revolução proletária o apoio, "por 

assim dizer, de uma segunda edição da guerra camponesa"?[N24] Não é por acaso do conhecimento geral que àquela 

época, na Alemanha, os proletários eram relativamente menos numerosos do que, por exemplo, na Rússia em 1917? 

A experiência da revolução proletária russa não demonstrou porventura que esse dogma, caro aos heróis da II 

Internacional, não tem a menor significação vital para o proletariado? Acaso não está claro que a experiência da luta 

revolucionária das massas refuta e destrói esse dogma caduco? 

Segundo dogma: o proletariado não pode manter-se no Poder se não dispõe de suficiente número de quadros já 

formados, de intelectuais e de administradores, capazes de assegurar a administração do país. Primeiro é preciso 

formar esses quadros, sob o capitalismo, e depois tomar o Poder. Admitamos que seja assim, respondeu Lênin. Mas, 

por que não se pode agir em sentido contrário: começar pela tomada do Poder, criar as condições favoráveis ao 

desenvolvimento do proletariado e, depois, avançar a passos de gigante, para elevar o nível cultural das massas 

trabalhadoras, para formar numerosos quadros dirigentes e administrativos, recrutados no seio dos operários? A 

experiência russa não demonstrou por acaso que os quadros dirigentes, recrutados entre os operários, crescem sob o 

Poder proletário cem vezes mais rapidamente e melhor do que sob o Poder do capital? Não é porventura claro que a 

experiência da luta revolucionária das massas desfaz implacavelmente também este dogma teórico dos oportunistas?  

Terceiro dogma: o método da greve geral política não pode ser aceito pelo proletariado, porque teoricamente é 

inconsistente (vide a crítica de Engels), é perigoso na prática (pode desorganizar a marcha normal da vida econômica 

do país, pode deixar vazias as caixas dos sindicatos) e não pode substituir as formas parlamentares de luta, que 

constituem a forma principal da luta de classe do proletariado. Bem, respondem os leninistas. Mas, em primeiro 

lugar, Engels não criticou toda greve geral, mas somente uma determinada espécie de greve geral, a greve geral 

econômica dos anarquistas[N25], preconizada pelos anarquistas em lugar da luta política do proletariado. Que tem a 

ver com isso o método da greve geral política? Em segundo lugar, quem demonstrou, e onde, que a luta parlamentar 

é a principal forma de luta do proletariado? A história do movimento revolucionário não demonstra, porventura, que 

a luta parlamentar é apenas uma escola, um auxílio para a organização da luta extraparlamentar do proletariado, que 

as questões fundamentais do movimento operário, no regime capitalista, se resolvem pela força, com a luta direta 

das massas proletárias, com a greve geral, com a insurreição? Em terceiro lugar, de onde saiu a questão da 

substituição da luta parlamentar pelo método da greve geral política? Onde e quando os partidários da greve geral 

política tentaram substituir as formas parlamentares de luta pelas formas extraparlamentares? Em quarto lugar, por 
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acaso a revolução russa não demonstrou que a greve geral política é a maior escola da revolução proletária e um 

meio insubstituível de mobilização e de organização das mais amplas massas do proletariado nas vésperas do assalto 

às fortalezas do capitalismo? Que têm a ver com isso as lamentações hipócritas sobre a desorganização do curso 

normal da vida econômica e sobre caixas de sindicatos? Não é claro, porventura, que a experiência da luta 

revolucionária destrói também este dogma dos oportunistas? 

E assim sucessivamente. Por isso, Lênin dizia que "a teoria revolucionária não é um dogma", que "ela só se forma de 

modo definitivo em estreita ligação com a prática de um movimento verdadeiramente de massa e verdadeiramente 

revolucionário" ("A doença infantil"[N26]), porque a teoria deve servir à prática, porque, "a teoria deve dar resposta às 

questões suscitadas pela prática" ("Os, amigos do povo"[N27]), porque ela deve ser confirmada, com dados fornecidos 

pela prática. Quanto às palavras, de ordem políticas e às decisões políticas dos partidos da II Internacional, basta 

relembrar a história da palavra de ordem de "guerra à guerra", para compreender toda a hipocrisia, toda a podridão 

da prática política desses partidos, que encobrem a sua atividade contra-revolucionáría com palavras de ordem e 

resoluções revolucionárias pomposas.  

Todos se recordam da pomposa manifestação da II Internacional, no Congresso de Basiléia, em que os imperialistas 

foram ameaçados com todos os horrores da insurreição, se ousassem desencadear a guerra, quando se formulou a 

temível palavra de ordem: "guerra à guerra". Mas quem não se lembra de que, algum tempo depois, antes do próprio 

começo da guerra, a resolução passou aos arquivos e os operários receberam nova palavra de ordem: exterminai-vos 

mutuamente para glória da pátria capitalista? Não é claro, porventura, que as palavras de ordem e as resoluções 

revolucionárias não valem nada se não são apoiadas pelos fatos? Basta comparar a política leninista de 

transformação da guerra imperialista em guerra civil com a política de traição, seguida pela II Internacional, durante a 

guerra, para compreender toda a trivialidade dos politiqueiros do oportunismo e toda a grandeza do método 

leninista. Não posso deixar de referir, aqui, uma passagem do livro de Lênin: "A revolução proletária e o renegado 

Kautsky", em que ele fustiga duramente a tentativa oportunista do chefe da II Internacional, K. Kautsky, por não 

julgar os partidos pelas suas ações, mas pelas suas palavras de ordem e pelos seus documentos: 

«Kautsky faz uma política tipicamente pequeno-burguesa, filistéia, quando imagina... que o fato de lançar 

uma palavra de ordem muda a realidade. Toda a história da democracia burguesa põe a nu esta ilusão; 

para enganar o povo, os democratas burgueses sempre lançaram e sempre lançam toda espécie de 

«palavras de ordem». Trata-se de comprovar a sua sinceridade, de confrontar as palavras com os fatos, 

de não contentar-se com frases idealistas ou charlatanescas, mas de procurar descobrir a realidade de 

classe». (Vide vol. XXIII, pág. 377).
[N28]

 

E não falo do medo da autocrítica, que é próprio dos partidos da II Internacional, do seu costume de esconder os seus 

erros, de não tocar nas questões espinhosas, de dissimular os seus defeitos, dando a falsa impressão de que tudo 

corre às mil maravilhas, o que sufoca o pensamento vivo e impede a educação revolucionária do partido sobre a base 

da experiência dos seus próprios erros. Lênin pôs em ridículo e levou ao pelourinho esse costume. Vejamos o que 

escreve Lênin no livro "A doença infantil", a propósito da autocrítica dos partidos proletários: 

«A atitude de um partido político diante dos seus erros é um dos critérios mais importantes e 

mais seguros para julgar se um partido é sério, se cumpre de fato os seus deveres para com a 

sua classe e para com as massas trabalhadoras. Reconhecer abertamente o erro, descobrir-lhe a 

causa, analisar a situação que o gerou, estudar atentamente os meios para corrigi-lo: isto é 
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indício da seriedade de um partido, a isto se chama cumprir o seu dever, educar e instruir a 

classe e depois as massas», (Vide vol. XXV, pág. 200).
[N29]

 

Há quem diga que a revelação dos próprios erros e a autocrítica são coisas perigosas para o Partido, pois disso se 

pode aproveitar o inimigo contra o Partido do proletariado. Lênin considerava destituídas de seriedade e 

completamente errôneas semelhantes objeções. Eis o que dizia a propósito, já em 1904, no folheto "Um passo à 

frente", quando o nosso Partido ainda era fraco e pouco numeroso: 

«Eles (os adversários dos marxistas, J. St.) se agitam e manifestam alegria maligna quando 

observam, as nossas discussões; procuram certamente extrair, para seus fins, passagens isoladas 

do folheto em que falo das deficiências e lacunas do nosso Partido. Os social-democratas russos 

já estão suficientemente temperados nas batalhas para não se deixarem, perturbar por 

semelhantes alfinetadas, para continuar, apesar disso, o seu trabalho de autocrítica e 

desmascaramento implacável dos seus defeitos, que serão segura e inevitavelmente superados 

com o desenvolvimento do movimento operário». (Vide vol. VI, pág. 161).
[N30]

 

Tais são, em geral, os traços característicos do método do leninismo. O que se encontra no método de Lênin já se 

encontrava, no fundamental, na doutrina de Marx, que, segundo as palavras do próprio Marx, é, “por sua essência, 

crítica e revolucionária".[N31] Precisamente esse espírito crítico e revolucionário impregna do princípio ao fim o 

método de Lênin. Mas seria um erro pensar que o método de Lênin é uma simples restauração do que foi dado por 

Marx. Na realidade, o método de Lênin não é apenas a restauração, mas também a concretização e o 

desenvolvimento ulterior do método crítico e revolucionário de Marx, da sua dialética materialista. 

III — A teoria 

Analisarei três questões deste tema: 

1. a importância da teoria para o movimento proletário:  

2. a crítica da "teoria" do espontaneísmo;  

3. a teoria da revolução proletária.  

1. Importância da teoria.  

Alguns supõem que o leninismo é a primazia da prática sobre a teoria, no sentido de que nele o essencial consiste na 

transformação em atos das teses marxistas, na "aplicação" destas teses, e que, no que se relaciona à teoria, o 

leninismo, segundo eles, é bastante descuidado. É sabido que Plekhanov mais de uma vez escarneceu do "descuido" 

de Lênin pela teoria e especialmente pela filosofia. Também é sabido que muitos leninistas, ocupados hoje no 

trabalho prático, não são muito dados à teoria, por efeito, sobretudo, do enorme trabalho prático que as 

circunstâncias os obrigam a realizar. Devo declarar que esta opinião, mais do que estranha, a respeito de Lênin e do 

leninismo é inteiramente falsa e não corresponde de modo algum à realidade, que a tendência dos militantes 

ocupados no trabalho prático para não fazer caso da teoria contradiz por completo o espírito do leninismo e está 

cheia de graves perigos para a nossa causa. 

A teoria é a experiência do movimento operário de todos os países, considerada sob o aspecto geral. Naturalmente, a 

teoria deixa de ter objeto quando não se vincula à prática revolucionária, exatamente do mesmo modo que a prática 
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se torna cega se não se ilumina o caminho com a teoria revolucionária. Mas a teoria pode converter-se em 

formidável força do movimento operário se é elaborada em união indissolúvel com a prática revolucionária, porque 

ela, e somente ela, pode dar ao movimento segurança, capacidade de orientação e compreensão dos laços íntimos 

dos acontecimentos que se verificam em torno de nós, porque ela, e somente ela, pode ajudar à prática a 

compreender, não só como e em que direção se movem as classes no momento presente, mas também como e em 

que direção deverão mover-se no futuro próximo. E foi precisamente Lênin quem disse e repetiu dezenas de vezes a 

conhecida tese de que: "Sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário". (1*) (Vide vol. IV, pág. 

380).[N32] 

Mais do que ninguém Lênin compreendia a grande importância da teoria, especialmente para um partido como o 

nosso, em virtude do papel que lhe toca de combatente de vanguarda do proletariado internacional, em virtude da 

complexa situação interna e externa que o rodeia. Prevendo este papel especial do nosso Partido, em 1902, já então 

Lênin considerava necessário recordar que: "Só um partido guiado por uma teoria de vanguarda pode desempenhar o 

papel de combatente de vanguarda" . (Vide vol. IV, pág. 380).[N33] 

Não é preciso demonstrar que hoje, quando a predição de Lênin sobre o papel do nosso Partido já se converteu em 

realidade, esta tese de Lênin adquire uma força e uma importância especiais. Talvez a prova mais clara da grande 

importância que Lênin atribuía à teoria seja o fato de que foi o próprio Lênin quem assumiu a tarefa extremamente 

importante de generalizar, segundo a filosofia materialista, todas as conquistas de maior importância feitas pela 

ciência no período de Engels a Lênin, e de criticar a fundo as correntes antimaterialistas entre os marxistas. Dizia 

Engels que: "o materialismo deve assumir uma nova forma à cada grande descoberta"[N34]. É sabido que foi 

precisamente Lênin quem, no seu notável livro " Materialismo e empiriocriticismo", cumpriu esta tarefa. É sabido que 

Plekhanov, tão inclinado a escarnecer do "descuido" de Lênin pela filosofia, não teve sequer ânimo de abordar 

seriamente a realização dessa tarefa. 

2) Crítica da "teoria" do espontaneísmo, ou sobre o papel da vanguarda no movimento.  

A "teoria" do espontaneísmo é a teoria do culto da espontaneidade do movimento operário, a teoria da negação de 

fato do papel dirigente da vanguarda da classe operária, do Partido da classe operária. A teoria do culto da 

espontaneidade é decididamente hostil ao caráter revolucionário do movimento operário, não quer que o 

movimento se dirija segundo a linha da luta contra as bases do capitalismo, quer que o movimento siga 

exclusivamente a linha das reivindicações que possam ser "satisfeitos" e "aceitas" pelo capitalismo, é totalmente 

favorável à linha "da menor resistência". A teoria da espontaneidade é a ideologia do trade-unionismo. 

A teoria do culto da espontaneidade é decididamente hostil a que se dê ao movimento espontâneo um caráter 

consciente, metódico, não quer que o Partido marche à frente da classe operária, que o Partido eleve as massas até 

torná-las conscientes, não quer que o Partido assuma a direção do movimento; acha que os elementos conscientes 

não devem impedir que o movimento siga pelo seu caminho; essa teoria quer que o Partido se limite a registrar o 

movimento espontâneo e se arraste a reboque. A teoria do espontaneísmo é a teoria da subestimação do papel do 

elemento consciente no movimento, a ideologia do "seguidismo", a base lógica do oportunismo de toda espécie. 

Praticamente, essa teoria, que apareceu em cena já antes da primeira, revolução russa, teve como conseqüência que 

os seus adeptos, os chamados "economistas", negassem a necessidade de um partido operário independente na 
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Rússia, se manifestassem contra a luta revolucionária da classe operária pela derrubada do tzarismo, pregassem no 

movimento uma política trade-uníonista e pusessem, em geral, o movimento operário sob a hegemonia da burguesia 

liberal. A luta da velha "Iskra" e a brilhante crítica da teoria do "seguídisrno", feita por Lênin no folheto "Que fazer?", 

não só derrotaram o chamado "economismo", mas assentaram as bases teóricas de um movimento verdadeiramente 

revolucionário da classe operária russa. Sem esta luta não seria possível sequer pensar na criação na Rússia de um 

partido operário independente, nem no seu papel dirigente na revolução. 

Mas a teoria do culto da espontaneidade não é um fenômeno exclusivamente russo. Esta teoria tem a mais ampla 

difusão, é certo que sob uma forma um tanto diferente, em todos os partidos da II Internacional, sem exceção. 

Refiro-me à chamada teoria das "forças produtivas", reduzida a uma banalidade pelos chefes da II Internacional, 

teoria que, justifica tudo e concilia a todos, constata os fatos e os explica quando todos já estão fartos deles, mas, 

depois de registrar os fatos, não vai além. Disse Marx que a teoria materialista não se pode limitar a explicar o 

mundo, mas que deve também transformá-lo. No entanto, Kautsky e Cia. não chegam senão a isso, preferindo deter-

se na primeira parte da fórmula de Marx. Eis um exemplo, entre muitos, da aplicação desta "teoria". Diz-se que, 

antes da guerra imperialista, os partidos da II Internacional ameaçavam declarar "guerra à guerra", se os imperialistas 

desencadeassem a guerra. Diz-se que, às vésperas da guerra, estes mesmos partidos arquivaram a palavra de ordem 

de "guerra à guerra" e puseram em prática a palavra de ordem oposta de "guerra pela pátria imperialista". Diz-se que 

o resultado dessa mudança de palavras de ordem foi o morticínio de milhões de operários. Mas seria um erro pensar 

que alguém foi culpado desse fato, que alguém traiu ou vendeu a classe operária. Nada disso! Ocorreu o que tinha de 

ocorrer. Em primeiro lugar, porque a Internacional é um "instrumento de paz" e não de guerra. Em segundo lugar, 

porque, dado o "nível das forças produtivas" existente àquela época, nada mais se podia fazer. A "culpa" é das 

"forças produtivas". A "teoria das forças produtivas" do sr. Kautsky "no-lo" explica com precisão. E quem não crê 

nesta "teoria", não é marxista. O papel dos partidos? A sua importância no movimento? Mas, que pode fazer um 

partido contra um fator tão decisivo como o "nível das forças produtivas"?... 

Poderíamos citar um montão de exemplos semelhantes de falsificação do marxismo. Não é necessário demonstrar 

que esse "marxismo" falsificado, destinado a cobrir as vergonhas do oportunismo, não é senão uma variedade 

européia daquela teoria do "seguidismo" contra a qual Lênin combatia, já no período anterior à primeira revolução 

russa. Não e necessário demonstrar que a destruição dessa falsificação teórica é uma condição preliminar para a 

criação de partidos verdadeiramente revolucionários no Ocidente, 

3. A teoria da revolução proletária.  

A teoria leninista da revolução proletária tem como ponto de partida três teses fundamentais. 

Primeira tese: O domínio do capital financeiro nos países capitalistas avançados; a emissão de títulos, que é uma das 

principais operações do capital financeiro; a exportação de capitais para as fontes de matérias-primas, que é uma das 

bases do imperialismo; a onipotência da oligarquia financeira, como conseqüência do domínio do capital financeiro; 

tudo isso põe a nu o caráter brutalmente parasitário do capitalismo monopolista, torna cem vezes mais penoso o 

jugo dos trustes e dos sindicatos capitalistas, aumenta a indignação da classe operária contra as bases do capitalismo, 

conduz as massas à revolução proletária como única via de salvação. (Vide Lênin, "O imperialismo").[N35] 
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Daí surge a primeira conclusão: aguçamento da crise revolucionária nos diferentes países capitalistas, 

desenvolvimento nas "metrópoles" dos elementos que podem levar a uma explosão na frente interna, na frente 

proletária. 

Segunda tese: A exportação intensificada dos capitais para os países coloniais e dependentes; a extensão das 

"esferas de influência" e dos domínios coloniais até compreender todo o planeta; a transformação do capitalismo 

num sistema mundial de escravização financeira e _de opressão colonial da imensa maioria da população do mundo 

por um punhado de países "avançados"; tudo isso, de uma parte, transformou as diferentes economias nacionais e os 

diferentes territórios nacionais em elos da mesma corrente, denominada economia mundial; por outro lado, dividiu a 

população do globo em dois campos: um punhado de países capitalistas "avançados", que exploram e oprimem 

vastos países coloniais e dependentes, e uma enorme maioria de países coloniais e dependentes, que se vêem 

obrigados a lutar para libertar-se do jugo do imperialismo. (Vide "O imperialismo"). Daí surge uma segunda 

conclusão: aguçamento da crise revolucionária nos países coloniais, desenvolvimento do espírito de revolta contra o 

imperialismo, na frente externa, na frente colonial. 

Terceira tese: O monopólio das "esferas de influência" e das colônias, o desenvolvimento desigual dos diversos 

países capitalistas, que determina uma luta encarniçada por uma nova repartição do mundo entre os países que já se 

apossaram dos territórios eos países que querem receber a sua "parte"; as guerras imperialistas, único meio de 

restabelecer "o equilíbrio" desfeito: tudo isso leva a uma exacerbação da luta numa terceira frente, na frente 

intercapitalista, o que enfraquece o imperialismo e facilita a união contra o imperialismo nas duas frentes anteriores, 

na frente revolucionária proletária e na frente da luta pela libertação das colônias. (Vide "O imperialismo"). Daí surge 

uma terceira conclusão: inevitabilidade das guerras na época do imperialismo, inevitabilidade da coalizão da 

revolução proletária na Europa com a revolução colonial no Oriente, numa só frente mundial da revolução contra a 

frente mundial do imperialismo. Todas essas conclusões foram reunidas por Lênin numa só conclusão geral: o 

imperialismo é a véspera da revolução socialista. (2) (Vide vol. XIX pág. 71).[N36] Em conseqüência, modifica-se o modo 

de abordar o problema da revolução proletária, do seu caráter, da sua amplitude, da sua profundidade, modifica-se o 

esquema da revolução em geral. 

Antes, costumava-se analisar as premissas da revolução proletária partindo do exame da situação econômica deste 

ou daquele país. Hoje, este modo de abordar o problema já não basta. Hoje, é necessário abordar a questão partindo 

do exame da situação econômica de todos ou da maior parte dos países, do exame da situação da economia mundial, 

porque os diferentes países e as diferentes economias nacionais deixaram de ser unidades autônomas, 

transformaram-se em elos de uma só cadeia que se chama economia mundial, porque o velho capitalismo 

"civilizado" se transformou em imperialismo, e o imperialismo é o sistema mundial de escravização financeira e da 

opressão colonial da enorme maioria da população do globo por parte de um punhado de países "avançados". Antes, 

costumava-se falar da existência ou da falta de condições objetivas para a revolução proletária nos diferentes países 

ou, mais exatamente, neste ou naquele país desenvolvido. Hoje, este ponto-de-vista já não basta. Hoje, deve-se falar 

da existência das condições objetivas para a revolução era todo o sistema da economia imperialista mundial, 

considerado como um todo. A existência, no seio deste sistema, de alguns países de insuficiente desenvolvimento 

industrial não pode constituir obstáculo insuperável à revolução, se o sistema, no seu conjunto, ou melhor, uma vez 

que o sistema no seu conjunto já está maduro para a revolução. 
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Antes, costumava-se falar da revolução proletária neste ou naquele país desenvolvido como de uma entidade isolada, 

autônoma, oposta à respectiva frente nacional do capital, como seu antípoda. Hoje, este ponto-de-vista já não basta. 

Hoje, deve-se falar da revolução proletária mundial, porque as diferentes frentes nacionais do capital se 

transformaram em elos de uma só cadeia, que se chama frente mundial do imperialismo, a que se deve opor a frente 

geral do movimento revolucionário de todos os países. 

Antes, considerava-se a revolução proletária como o resultado exclusivo do desenvolvimento interno de um dado 

país. Hoje, este ponto-de-vista já não basta. Hoje é preciso considerar a revolução proletária mundial sobretudo 

como o resultado do desenvolvimento da contradição no sistema mundial do imperialismo, como o resultado da 

ruptura da cadeia da frente mundial imperialista neste ou naquele país. Onde começará a revolução? Onde poderá 

ser rompida, em primeiro lugar, a frente do capital? Em que país? Ali, onde a indústria for mais desenvolvida, onde o 

proletariado constituir a maioria, onde houver mais cultura, onde houver mais democracia — costumava-se 

responder, antes. Não, objeta a teoria leninista da revolução, não é obrigatório que seja ali onde a indústria é mais 

desenvolvida, etc.. A frente do capital se romperá lá onde a cadeia do imperialismo for mais fraca, porque a revolução 

proletária é o resultado da ruptura da cadeia da frente imperialista mundial no seu ponto mais débil; e bem pode 

ocorrer que o país que iniciou a revolução, o país que rompeu a frente do capital seja do ponto-de-vista capitalista 

menos desenvolvido do que outros, mais desenvolvidos, que permanecem, apesar disso, no quadro do capitalismo. 

Em 1917, a cadeia da frente imperialista mundial era mais débil na Rússia do que noutros países. E aqui ela se 

rompeu, abrindo o caminho à revolução proletária. Por quê? Porque na Rússia se desencadeava uma grandiosa 

revolução popular, à frente da qual marchava o proletariado revolucionário, que contava com um aliado tão 

importante como os milhões e milhões de camponeses oprimidos e explorados pelos latifundiários. Porque na Rússia 

a revolução tinha como adversário um representante tão repulsivo do imperialismo, como o tzarismo, destituído de 

toda autoridade moral, justamente odiado por toda a população. A cadeia era mais débil na Rússia, muito embora 

este país fosse menos desenvolvido no sentido capitalista do que, por exemplo, a França ou a Alemanha, a Inglaterra 

ou a América. 

Onde se romperá a cadeia no futuro próximo? Mais uma vez, ali onde for mais débil. Não se excluí que a cadeia, 

possa romper-se, por exemplo, na Índia. Por quê? Porque ali existe um jovem proletariado revolucionário, 

combativo, que tem um aliado como o movimento de libertação nacional, aliado incontestàvelmente poderoso e 

incontestàvelmente importante. Porque ali a revolução tem contra si um adversário por todos conhecido, como o 

imperialismo estrangeiro, destituído autoridade moral e justamente odiado por todas as massas exploradas e 

oprimidas da Índia. É também perfeitamente possível que a cadeia se rompa na Alemanha. Por quê? Porque os 

fatores que atuam, por exemplo, na Índia, começam a atuar também na Alemanha, tornando-se evidente que a 

imensa diferença existente entre o nível de desenvolvimento da Índia e o da Alemanha não poderá deixar de 

imprimir o seu sinete no curso e no êxito da revolução neste último país. 

Por isso, disse Lênin: 

«Os países capitalistas da Europa Ocidental levarão a termo o seu desenvolvimento 

para o socialismo... não por um processo gradual de «amadurecimento» uniforme do 

socialismo neles, mas através da exploração de alguns Estados por parte de outros, 

através da exploração do primeiro Estado entre os vencidos na guerra imperialista 
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unida à exploração de todo o Oriente. O Oriente, por outro lado, entrou 

definitivamente no movimento revolucionário, justamente por força desta primeira 

guerra imperialista, e foi definitivamente arrastado ao turbilhão do movimento 

revolucionário mundial». (Vide vol. XXVII, págs. 415-416). 
[N37]

 

Em suma, a cadeia da frente imperialista, como regra, deve romper-se ali onde os elos da cadeia forem mais fracos e, 

em todo caso, não necessariamente ali onde o imperialismo for mais desenvolvido, onde os proletários constituam 

uma determinada percentagem da população, os camponeses outros tantos por cento, etc., etc.. Por isso, os cálculos 

estatísticos sobre a percentagem do proletariado na população deste ou daquele país perdem, quando se trata de 

resolver o problema da revolução proletária, aquela importância excepcional que lhe atribuíam, com muito gosto, os 

escolásticos da II Internacional, que não souberam compreender o imperialismo e temem a revolução como à peste. 

Prossigamos. Os heróis da II Internacional afirmavam (e continuam a afirmar) que, entre a revolução democrática 

burguesa, de um lado, e a revolução proletária, de outro, há um abismo, ou, pelo menos, uma muralha chinesa, que 

separa uma da outra por um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual a burguesia, entronizada no 

Poder, desenvolve o capitalismo, enquanto o proletariado reúne forças e se prepara para a "luta decisiva" contra o 

capitalismo. Este intervalo costuma ser avaliado em muitos decênios, senão, mais. Não é preciso demonstrar que 

esta "teoria" da muralha chinesa, na época do imperialismo, não tem nenhum valor científico, que ela não pode 

constituir senão um meio para encobrir e mascarar os apetites contra-revolucionários da burguesia. é desnecessário 

demonstrar que, nas condições existentes no período do imperialismo, cheio de colisões e de guerras, às "vésperas 

da revolução socialista", quando o capitalismo "florescente" se transforma em capitalismo "agonizante" (Lênin) e o 

movimento revolucionário se desenvolve em todos os países do mundo, quando o imperialismo se alia com todas as 

forças reacionárias, sem exceção, até mesmo com o tzarismo e com o regime feudal, tornando assim inevitável a 

coalizão de todas as forças revolucionárias, desde o movimento proletário no Ocidente até o movimento de 

libertação nacional no Oriente; quando a destruição das sobrevivências do regime feudal se torna impossível sem 

uma luta revolucionária contra o imperialismo, não é necessário demonstrar que a revolução democrático-burguesa, 

num país mais ou menos desenvolvido, deve, nestas condições, avizinhar-se da revolução proletária, que a primeira 

deve transformar-se na segunda. 

A história da revolução na Rússia demonstrou, com clareza, que esta afirmação é justa e incontestável. Não foi por 

acaso que Lênin, já em 1905, às vésperas da primeira revolução russa, apresentava, no seu folheto "Duas táticas", a 

revolução democrático-burguesa e a revolução socialista como dois elos de uma só cadeia, como um quadro único, 

um quadro completo do processo da revolução russa: 

«O proletariado deve levar a termo a revolução democrática, atraindo para si a massa 

dos camponeses, para esmagar pela força a resistência da autocracia e paralisar a 

instabilidade da burguesia. O proletariado deve fazer ai revolução socialista, atraindo 

para si a massa dos elementos semi-proletários da população, para quebrar pela força a 

resistência da burguesia e paralisar a instabilidade dos camponeses e da pequena 

burguesia». Tais são as tarefas do proletariado, tarefas que os partidários da nova 

«Iskra» apresentam de modo tão restrito em todos os seus raciocínios e resoluções 

sobre a envergadura da revolução». (Vide Lênin, vol. VIII, pág. 86).
[N38)] 

 

E não falo de outros trabalhos, mas de recentes, de Lênin, em que a idéia da transformação da revolução burguesa 

em revolução proletária aparece com maior relevo do que em "Duas táticas", como uma das pedras angulares da 
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teoria leninista da revolução. Certos camaradas, segundo parece, acreditam que Lênin não concebeu esta idéia senão 

em 1916 e que até então pensara que a revolução, na Rússia, permaneceria no quadro burguês, que o Poder 

passaria, portanto, das mãos do órgão da ditadura do proletariado e dos camponeses para as mãos da burguesia, e 

não para as mãos do proletariado. Diz-se que esta afirmação penetrou até mesmo na nossa imprensa comunista. 

Devo dizer que esta afirmação é inteiramente falsa, que não corresponde de modo algum à realidade. 

Poderia referir-me ao conhecido discurso de Lênin, perante 0 II Congresso do Partido (1905), no qual ele qualificava a 

ditadura do proletariado e dos camponeses, isto é, o triunfo da revolução democrática, não como "a organização da 

ordem"; mas como "a organização da guerra". (Vide vol. VII, pág. 264).[N39] Poderia referir-me, ademais, aos 

conhecidos artigos de Lênin Sobre o governo provisório" (1905), em que traçando as perspectivas do 

desenvolvimento da revolução russa, põe diante do Partido a tarefa de "conseguir que a revolução russa não seja um 

movimento de alguns meses, mas um movimento de muitos anos, que ela não conduza tão somente à obtenção de 

algumas pequenas concessões de parte dos que detêm o Poder, mas à derrubada completa deste, e nos quais Lênin, 

desenvolvendo esta perspectiva e ligando-a à revolução na Europa, continua: 

«E se se conseguir isso, então... então as chamas da revolução incendiarão a Europa; o 

operário europeu, cansado da reação burguesa, se levantará por sua vez e nos ensinará 

«como se fazem as coisas»; então, o impulso revolucionário da Europa repercutirá na 

Rússia e transformará uma época de alguns anos de revolução numa época de alguns 

decênios de revolução...». (Vide lugar citado, pág. 191).
[N40]

 

Poderia referir-me, ainda, ao conhecido artigo de Lênin, publicado, em novembro de 1915, em que ele escreve: 

«O proletariado luta e continuará lutando com abnegação pela conquista do Poder, 

pela República, pela confiscação das terras..., pela participação das «massas populares 

não proletárias» na libertação da Rússia burguesa do «imperialismo» feudal militar (isto 

é, o tzarismo). E desta libertação da Rússia burguesa do tzarismo, do Poder dos 

latifundiários, o proletariado se aproveitará imediatamente 
(3)

 não para ajudar os 

camponeses acomodados na sua luta contra os operários agrícolas, mas para levar a 

termo a revolução socialista em aliança com os proletários da Europa». (Vide VOL XVIII, 

pág. 318).
[N41]

 

Poderia referir-me, finalmente, a uma conhecida passagem do folheto de Lênin, "A Revolução proletária e o renegado 

Kautsky" em que ele, referindo-se ao trecho acima citado de "Duas táticas"(4), relativo à amplitude da revolução 

russa, chega a esta conclusão: 

«Aconteceu tal qual havíamos dito. O curso da revolução confirmou a justeza do nosso 

raciocínio. A princípio, juntamente com «todos» os camponeses, contra a monarquia, 

contra os proprietários rurais, contra o regime medieval (e, portanto, a revolução 

continua a ser burguesa, democrático-burguesa). Em seguida, juntamente com os 

camponeses pobres, juntamente com os semi-proletários, com todos os semi-

proletários, com todos os explorados, contra o capitalismo, inclusive os camponeses 

ricos, os kulaks, os especuladores, e, portanto, a revolução se torna socialista. Querer 

levantar uma artificial muralha chinesa entre uma e a outra, separar uma da outra com 

qualquer coisa que não seja o grau de preparação do proletariado e o grau da sua união 

com os camponeses pobres, é a maior tergiversação do marxismo, a redução do 
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marxismo a uma banalidade, a sua substituição pelo liberalismo». (Vide vol. XXIII, pág. 

391).
[N42]

 

Parece-me que basta. Ora, poderia dizer-se, se é assim, por que Lênin combateu a idéia da "revolução permanente" 

(ininterrupta)? Porque Lênin propunha que se "esgotasse" a capacidade revolucionária dos camponeses e se 

utilizasse até o fim a sua energia revolucionária para a destruição completa do tzarismo, para a passagem à revolução 

proletária, enquanto os defensores da "revolução permanente" não compreendiam a importância do papel dos 

camponeses na revolução russa, subestimavam a potência da energia revolucionária dos camponeses, subestimavam 

força e a capacidade do proletariado russo para arrastar os camponeses e desse modo dificultavam a libertação dos 

camponeses da influência da burguesia e o seu agrupamento em tomo do proletariado. Porque Lênin propunha 

coroar a obra da revolução com a passagem do Poder ao proletariado, enquanto os partidários da revolução 

"permanente" pensavam em começar diretamente com o Poder do proletariado, sem compreender que, desse 

modo, fechavam os olhos a uma "insignificância" como as sobrevivências feudais e não levavam em conta uma força 

tão importante como os camponeses russos, sem compreender que uma tal política não podia senão criar obstáculos 

à conquista dos camponeses pelo proletariado. 

Lênin combatia, por isso, os partidários da revolução "permanente", não porque defendessem a continuidade da 

revolução de vez que o próprio sustentava o ponto-de-vista da revolução ininterrupta, mas porque subestimavam o 

papel dos camponeses, que são a maior reserva do proletariado, e porque não compreendiam a idéia da hegemonia 

do proletariado. A idéia da revolução "permanente" não é uma idéia nova. Quem a expôs pela primeira vez foi Marx, 

por volta de 1850, na sua conhecida "Mensagem" à Liga dos Comunistas. Desse documento os nossos 

"permanentistas" tiraram a idéia da revolução ininterrupta. É necessário, porém, observar que os nossos 

"permanentistas", ao tomá-la de Marx, bastante e, modificando-a, "estragaram-na", tornando-a inútil para uso 

prático. Foi necessário que a mão hábil de Lênin corrigisse este erro, tomasse a idéia da revolução ininterrupta de 

Marx na sua forma pura e dela fizesse uma das pedras angulares da sua teoria da revolução. Eis o que disse Marx a 

propósito da revolução ininterrupta na sua "Mensagem", depois de ter enumerado uma série de reivindicações 

democrático-revolucionárias, a cuja conquista conclama os comunistas: 

«Enquanto os pequeno-burgueses democráticos querem pôr fim à revolução o mais 

rápido possível, depois de obterem a maior parte das reivindicações acima 

mencionadas, nosso interesse e nossa tarefa consistem em tornar a revolução 

permanente até que seja eliminado o domínio das classes mais ou menos possuidoras, 

até que o proletariado conquiste o Poder do Estado, até que a associação dos 

proletários se desenvolva, e não só num país, mas em todos os países dominantes do 

mundo, em proporções tais, que cesse a concorrência entre os proletários destes 

países, e até que pelo menos as forças produtivas decisivas estejam concentradas nas 

mãos do proletariado».[N43] 

Noutros termos: 

1. Marx, contrariamente aos planos dos nossos "permanentistas" russos, não propunha de modo algum que se 

iniciasse,na Alemanha de 1850-1860, a revolução diretamente com o Poder do proletariado;  

2. Marx propunha apenas que se coroasse a revolução com o Poder proletário do Estado, desalojando, passo a 

passo, uma fração da burguesia após outra, para, uma vez instaurado o Poder do proletariado, desencadear a 
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revolução em todos os países. Isso corresponde perfeitamente a tudo o que ensinou e realizou Lênin no curso da 

nossa revolução, segundo a sua teoria da revolução proletária nas condições existentes na fase do imperialismo.  

Resulta, pois, que os nossos "permanentistas" russos, não somente subestimaram o papel dos camponeses na 

revolução russa e a importância da idéia da hegemonia do proletariado, mas também modificaram (para pior) a idéia 

da revolução "permanente" de Marx, tornando-a inútil para a sua aplicação prática. Por isso, Lênin escarnecia da 

teoria dos nossos "permanentistas", chamando-a "original" e "magnífica", e acusando-os de não querer "refletir 

sobre a razão pela qual a vida, por todo um decênio, passava ao largo desta magnífica teoria, sem levá-la em conta". 

(Artigo de Lênin, escrito em 1915, dez anos depois da aparição na Rússia da teoria dos "permanentistas". Vide vol. 

XVIII, pág. 317).[N44] Por isso, Lênin considerava esta teoria como semi-menchevique, dizendo que ela "toma dos 

bolcheviques o apelo à luta revolucionária decisiva do proletariado "e à conquista do poder político por ele, e, dos 

mencheviques, a "negação" do papel dos camponeses". (Vide o artigo de Lênin: "Duas linhas da revolução", obra 

citada). É esse o pensamento de Lênin sobre a transformação da revolução democrático-burguesa em revolução 

proletária, sobre a utilização da revolução burguesa para passar "imediatamente" à revolução proletária. 

Prossigamos. Antes, considerava-se impossível a vitória da revolução num só país, porque se achava que, para 

alcançar a vitória sobre a burguesia, fosse necessária a ação comum do proletariado de todos os países avançados, 

ou, pelo menos, da maioria destes. Hoje, este ponto-de-vista não mais corresponde à realidade. Hoje, é necessário 

partir da possibilidade desse triunfo, porque o caráter desigual e aos saltos do desenvolvimento dos diversos países 

capitalistas, na fase do imperialismo, o desenvolvimento das catastróficas contradições internas do imperialismo, que 

geram as guerras inevitáveis, o desenvolvimento do movimento revolucionário em todos os países do mundo: tudo 

isso determina não somente a possibilidade, mas também a inevitabilidade da vitória do proletariado em um ou 

outro país. A história da revolução na Rússia nos fornece uma prova direta. Basta lembrar que a derrubada da 

burguesia só pode ser efetuada com êxito caso existam certas condições absolutamente indispensáveis, sem as quais 

nem sequer é possível pensar na tomada do Poder pelo proletariado. 

Eis o que disse Lênin a propósito destas condições no seu folheto "A doença infantil":  

«A lei fundamental da revolução, confirmada por todas as revoluções e particularmente pelas 

três revoluções russas do século XX, consiste nisso: para a revolução não basta que as massas 

exploradas e oprimidas estejam conscientes da impossibilidade de continuar vivendo como 

antes, e exijam mudanças; para a revolução é necessário que os exploradores não possam, mais 

viver nem governar como antes. Somente quando as «camadas inferiores» não mais querem 

continuar vivendo como no passado e as «camadas superiores» não podem mais continuar 

governando ã antiga, somente então a revolução pode vencer. Noutros termos, esta verdade se 

exprime do seguinte modo: é impossível a revolução sem uma crise nacional geral (que afete 

explorados e exploradores)
(5)

 Para a revolução, por conseguinte, é necessário, em primeiro lugar, 

que a maioria dos operários (ou pelo menos a maioria dos operários conscientes, pensantes, 

politicamente ativos) compreenda plenamente a necessidade da revolução e esteja disposta a 

enfrentar a morte por ela; em segundo lugar, que as classes dirigentes atravessem uma crise de 

governo que arraste à vida política também as massas mais atrasadas..., enfraqueça o governo e 

torne possível aos revolucionários a sua rápida derrubada».(Vide vol. XXV, pág. 222).
[N45]

 

Mas derrubar o Poder da burguesia e instaurar o Poder do proletariado num só país não significa ainda assegurar a 

vitória completa do socialismo. Depois de ter consolidado o seu Poder e arrastado para o seu lado os camponeses, o 
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proletariado do país vitorioso pode e deve edificar a sociedade: socialista. Mas porventura significa que, com isso, ele 

chegará à vitória completa, definitiva, do socialismo, isto é, significa que o proletariado pode, com as forças de um só 

país, consolidar definitivamente o socialismo e garantir inteiramente o país contra a intervenção estrangeira e, por 

conseguinte, contra a restauração? Não, não significa isso. Para isso é necessária a vitória da revolução em pelo 

menos alguns países. Por isso, desenvolver e apoiar a revolução noutros países é uma tarefa essencial da revolução 

vitoriosa. Por isso, a revolução do país vitorioso deve ser considerada, não como uma entidade autônoma, mas como 

um apoio, como um meio para acelerar a vitória do proletariado nos outros países. 

Lênin exprime esse pensamento em duas palavras, dizendo que a tarefa da revolução triunfante consiste em realizar 

"o máximo possível num só país para desenvolver, apoiar e despertar a revolução em todos os países". (Vide vol. 

XXIII, pág. 385).[N46 

VII — Estratégia e tática 

Analisarei seis questões deste tema: 

a) a estratégia e a tática como a ciência da direção da luta de classe do proletariado;  

b) as etapas da revolução e a estratégia; 

c) os fluxos e refluxos do movimento e a tática;  

d) a direção estratégica;  

e) a direção tática;  

f) reformismo e revolucionarismo.  

1) A estratégia e a tática, como a ciência da direção da luta de classe do proletariado.  

O período do domínio da II Internacional foi, principalmente, o período da formação e da instrução dos exércitos 

proletários, numa situação de desenvolvimento mais ou menos pacífico. Foi o período cm que o parlamentarismo era 

a forma preponderante da luta de classes. Os problemas relativos aos grandes conflitos de classes, à preparação do 

proletariado para as batalhas revolucionárias, aos meios para conquistar a ditadura do proletariado não estavam, 

então, segundo parecia, na ordem do dia. A tarefa reduzia-se a utilizar todos, os caminhos de desenvolvimento legal 

para formar e instruir os exércitos proletários, a utilizar o parlamentarismo tendo-se em conta uma situação em que 

o proletariado assumia e, segundo parecia, devia assumir o papel de oposição. Não creio que seja necessário 

demonstrar que em semelhante período e com uma tal concepção das tarefas do proletariado não podia existir nem 

uma estratégia completa, nem uma tática bem elaborada. Havia pensamentos fragmentários, idéias isoladas sobre 

tática e estratégia, mas não havia nem tática nem estratégia. 

O pecado mortal da II Internacional não consiste em ter aplicado, em seu tempo, a tática da utilização das formas 

parlamentares de luta, mas em ter superestimado a importância dessas formas, até considerá-las quase como as 

únicas existentes, tanto assim que, quando chegou o período das batalhas revolucionárias abertas e a questão das 
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formas extraparlamentares de luta, se tornou a mais importante, os partidos da II Internacional fugiram às novas 

tarefas, não se reconheceram. 

Somente no período seguinte, período de ações abertas do proletariado, período da revolução proletária, quando o 

problema da derrubada da burguesia se tornou um problema prático imediato, quando a questão das reservas do 

proletariado (estratégia) se tornou uma das questões mais palpitantes, quando todas as formas de luta e de 

organização — parlamentares e extraparlamentares (tática) — se manifestaram com toda nitidez, somente nesse 

período foi possível elaborar uma estratégia completa e uma tática aprofundada da luta do proletariado. As idéias 

geniais de Marx e Engels sobre tática e estratégia, que os oportunistas da II Internacional haviam sepultado, foram 

trazidas à luz do dia por Lênin, precisamente nesse período. Mas Lênin não se limitou a restaurar as diferentes teses 

táticas de Marx e Engels. Desenvolveu-as e completou-as com idéias e teses novas, compendiando-as num sistema 

de regras e princípios de orientação para dirigir a luta de classe do proletariado. Obras de Lênin como: "Que fazer?", 

"Duas táticas", "O imperialismo", "O Estado e a Revolução", "A revolução proletária e o renegado Kautsky", "A doença 

infantil" constituem, incontestàvelmente, uma contribuição preciosíssima ao tesouro comum do marxismo, ao seu 

arsenal revolucionário. A estratégia e a tática do leninismo são a ciência da direção da luta revolucionária do 

proletariado.  

2) As etapas da revolução e a estratégia. 

A estratégia consiste em fixar, numa determinada etapa da revolução, a .direção do golpe principal do proletariado, 

em elaborar um plano correspondente de disposição das forças revolucionárias (reservas principais e secundárias) e 

em lutar pela execução desse plano durante todo o curso dessa etapa da revolução. A nossa revolução já percorreu 

duas etapas e, após a Revolução de Outubro, entrou na terceira. De acordo com isso, foi modificada a estratégia. 

Primeira etapa: 1903–fevereiro de 1917. 

• Objetivo: derrubar o tzarismo, liquidar por completo as sobrevivências medievais.  

• Força fundamental da revolução: o proletariado. 

• Reserva imediata: os camponeses. 

• Direção do golpe principal: isolamento da burguesia monárquica liberal, que se esforça por atrair para o seu 

lado os camponeses e por liquidar a revolução mediante uma composição com o tzarismo.  

• Plano de disposição das forças: aliança da classe operária com os camponeses.  

"O proletariado deve levar a termo a revolução democrática unindo a si a massa dos camponeses, para esmagar pela 

força a resistência da autocracia e paralisar a instabilidade da burguesia". (Vide Lênin. vol. VIII, pág. 96).[N69] 

Segunda etapa: Março de 1917—Outubro de 1917.  

• Objetivo: derrubar o imperialismo na Rússia e sair da guerra imperialista.  

• Força fundamental da revolução: o proletariado.  

• Reserva imediata: os camponeses pobres. O proletariado dos países vizinhos como reserva provável. O 

prolongamento da guerra e a crise do imperialismo como circunstância favorável. 
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• Direção do golpe principal: isolar a democracia pequeno-burguesa (mencheviques, social-revolucionários) que 

se esforça por atrair para o seu lado as massas trabalhadoras dos camponeses e por liquidar a revolução mediante 

uma composição com o imperialismo. 

• Plano de disposição das forças: aliança do proletariado com os camponeses pobres. 

"O proletariado deve fazer a revolução socialista unindo a si a massa dos elementos semiproletários da população, 

para esmagar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade dos camponeses e da pequena 

burguesia". (Vide obra citada). 

Terceira etapa: Começa depois da Revolução de Outubro. 

• Objetivo: consolidar a ditadura do proletariado num só país e utilizá-la como ponto de apoio para derrubar o 

imperialismo em todos os países. A revolução sai dos limites de um só país; começou a época da revolução mundial. 

• Forças fundamentais da revolução: a ditadura do proletariado num país, o movimento revolucionário do 

proletariado em todos os países.  

• Reservas principais: as massas de semiproletários e de pequenos camponeses nos países avançados, o 

movimento de libertação nas colônias e nos países dependentes.  

• Direção do golpe principal: isolar a democracia pequeno-burguesa, isolar os partidos da II Internacional, que 

são o principal ponto de apoio da política de composição com o imperialismo. 

• Plano de disposição das forças: aliança da revolução proletária com o movimento de libertação das colônias e 

países dependentes. 

A estratégia se ocupa das forças fundamentais da revolução e das suas reservas. Ela se modifica com a passagem da 

revolução de uma etapa a outra e permanece inalterada, em essência, por todo o curso de uma etapa determinada. 

3) Os fluxo e refluxos do movimento e a tática.  

A tática tem por objeto fixar a linha de conduta do proletariado para um período relativamente curto de fluxo ou de 

refluxo do movimento, de ascenso ou de descenso da revolução; lutar pela aplicação dessa linha, substituindo por 

novas as velhas formas de luta e de organização, por novas palavras de ordem as velhas palavras de ordem, 

coordenando estas formas, etc.. Se a estratégia se propõe, por exemplo, o objetivo de vencer a guerra contra o 

tzarismo, ou contra a burguesia, de levar a termo a luta contra o tzarismo ou a burguesia, a tática persegue os 

objetivos menos essenciais, pois não se propõe vencer a guerra, no seu conjunto, mas esta ou aquela batalha, este ou 

aquele combate, levar a cabo esta ou aquela campanha, estas ou aquelas ações, correspondentes à situação concreta 

de um determinado período de ascenso ou de descenso da revolução. A tática é uma parte da estratégia; a ela está 

subordinada e a serve. 

A tática muda segundo os fluxos e refluxos. Enquanto que, durante a primeira etapa da revolução (1903–fevereiro de 

1917), o plano estratégico permanecia imutável, a tática, durante esse período, mudou várias vezes. No período de 

1903-1905, a tática do partido era ofensiva, porque existia um fluxo revolucionário, o movimento revolucionário 

seguia uma linha ascendente e a tática devia basear-se neste fato. Em consonância com isso, as formas de luta eram 

também revolucionárias e correspondiam às exigências do fluxo da revolução. Greves políticas locais, manifestações 

políticas, greve política geral, boicote à Duma, insurreição, palavras de ordem revolucionárias combativas;tais eram 
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as formas de luta que se sucederam umas às outras nesse período. Em relação com as formas de luta mudaram 

também as formas de organização. Comitês de fábrica e de usina, comitês revolucionários de camponeses, comitês 

de greve, Soviets de deputados operários, partido operário mais ou menos legal: tais eram as formas de organização 

desse período. 

No período de 1907-1912, o Partido foi obrigado a passar a uma tática de retirada, porque nos achávamos diante de 

um descenso do movimento revolucionário, de um refluxo da revolução, e a tática não podia deixar de levar em 

conta este fato. Em relação com isto, mudaram tanto as formas de luta quanto as formas de organização. Ao invés de 

boicote à Duma, participação na Duma; ao invés de ações revolucionárias abertas, extraparlamentares, discursos e 

trabalho na Duma; ao invés de greves gerais políticas, greves econômicas parciais, ou simplesmente calma. É claro 

que o Partido devia nesse período, passar à atividade clandestina, enquanto as organizações revolucionárias de 

massas eram substituídas por organizações legais, culturais, educativas, cooperativas, de ajuda mútua, etc.. 

O mesmo se deve dizer da segunda e da terceira etapas da revolução, no curso das quais a tática mudou dezenas de 

vezes, enquanto os planos estratégicos continuavam imutáveis. A tática se ocupa das formas de luta e das formas de 

organização do proletariado, da sua substituição, da sua coordenação. Numa determinada etapa da revolução, a 

tática pode mudar várias vezes, segundo os fluxos e refluxos, o ascenso ou o descenso da revolução. 

4) A direção estratégica.  

As reservas da revolução podem ser: 

Diretas: a) os camponeses e, em geral, as camadas intermediárias da população do próprio país; b) o proletariado 

dos países vizinhos; c) o movimento revolucionário nas colônias e nos países dependentes; d) as conquistas e as 

realizações da ditadura do proletariado, a uma parte das quais o proletariado pode renunciar, temporariamente, 

conservando, porém, a superioridade de forças, com o objetivo de obter, em troca desta renúncia, uma trégua de um 

adversário poderoso. 

Indiretas: a) as contradições e os conflitos entre as classes não proletárias do próprio país, suscetíveis de serem 

utilizadas pelo proletariado para enfraquecer o adversário e reforçar as suas próprias reservas; b) as contradições, os 

conflitos e as guerras (por exemplo, a guerra imperialista) entre os Estados burgueses hostis ao Estado proletário, 

conflito e guerras suscetíveis de serem utilizados pelo proletariado no curso de uma ofensiva, ou de uma manobra 

sua, em caso de retirada forçada. 

Não é necessário deter-se sobre as reservas do primeiro gênero, porque a sua importância é conhecida de todos, sem 

exceção. No que se relaciona às reservas do segundo gênero, cuja importância nem sempre é clara, deve-se dizer que 

têm àsvezes uma importância primordial para a marcha da revolução. Dificilmente se poderia negar, por exemplo, a 

enorme importância do conflito entre a democracia pequeno-burguesa (social-revolucionários) e a burguesia 

monárquico-liberal (democratas constitucionalistas) durante a primeira revolução e depois dela, conflito que, sem 

dúvida, contribuiu para subtrair os camponeses à influência da burguesia. E há ainda menos razões para negar a 

enorme importância que teve a guerra de morte entre os grupos fundamentais dos imperialistas, no período da 

Revolução de Outubro, quando os imperialistas, ocupados em guerrear uns contra os outros, não puderam 

concentrar as suas forças contra o jovem Poder Soviético, e o proletariado, justamente por isso, pôde dedicar-se 
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seriamente à organização das suas forças e à consolidação do seu Poder e preparar o esmagamento de Koltchak e 

Deníkin. É de supor que, hoje, quando os antagonismos entre os grupos imperialistas se aprofundam cada vez mais e 

uma nova guerra entre eles se torna inevitável, essa espécie de reservas terá para o proletariado uma importância 

cada vez maior. 

A missão da direção estratégica consiste em utilizar acertadamente todas essas reservas para alcançar o fim essencial 

da revolução numa determinada etapa do seu desenvolvimento. Em que consiste o saber utilizar acertadamente as 

reservas? Em observar algumas condições necessárias, entre as quais devem ser consideradas principais as seguintes: 

Primeira: Concentrar o grosso das forças da revolução no ponto mais vulnerável do inimigo, no momento decisivo, 

quando a revolução já está madura, quando a ofensiva marcha a todo vapor, quando a insurreição bate às portas e 

quando a reunião das reservas em torno da vanguarda é condição decisiva para o êxito. A estratégia do Partido, no 

período de abril-outubro de 1917, pode ser considerada como um exemplo de utilização das reservas desse modo. É 

indubitável que o ponto mais vulnerável do inimigo, nesse período, era a guerra. Não há dúvida de que justamente 

sobre esta questão, considerada como questão fundamental, o Partido reuniu em torno da vanguarda proletária as 

maiores massas da população. A estratégia do Partido, nesse período, consistia no seguinte: preparar a vanguarda 

para ações de ruas, por meio de manifestações e demonstrações, e, ao mesmo tempo, reunir em torno da vanguarda 

as reservas, por meio dos Soviets na retaguarda e dos comitês de soldados na frente de batalha. O êxito da revolução 

demonstrou que essa utilização das reservas era justa. 

Eis o que disse Lênin, parafraseando as conhecidas teses de Marx e Engels sobre a insurreição, a propósito dessa 

condição de emprego estratégico das forças da revolução: «1) Não brincar jamais com a insurreição, mas, uma vez 

iniciada, saber firmemente que é preciso ir até o fim.  2) É preciso concentrar, no lugar e no momento decisivos, 

forças muito superiores às do inimigo, porque, em caso contrário, o inimigo, melhor preparado e organizado, 

aniquilará os insurretos. 3) Uma vez iniciada a insurreição, é necessário agir com a maior decisão e passar obrigatória 

e incondicionalmente à ofensiva «A defensiva é a morte da insurreição armada». 4) É necessário esforçar-se para 

tomar o inimigo de surpresa, aproveitando o momento em que as suas tropas estejam dispersas. 5) É necessário 

alcançar êxitos diários, ainda que sejam pequenos (e poderia dizer-se, também, êxitos de «hora em hora», se se trata 

de uma só cidade), conservando a todo custo a «superioridade moral».» (Vide vol. XXI, págs. 319-  

320).[N70]  

Segunda: Escolha do momento do golpe decisivo, do momento para desencadear a insurreição, que deve ser aquele 

em que a crise tenha alcançado o ponto culminante, quando a vanguarda estiver disposta a lutar até o fim, quando as 

reservas estiverem prontas para apoiar a vanguarda e, no campo do inimigo, existir o máximo de confusão. 

«Pode-se considerar completamente madura a batalha decisiva — disse Lênin — se: 

(1) todas as forças de classe que nos são hostis estiverem suficientemente submersas na confusão, suficientemente 

divididas entre si, suficientemente enfraquecidas numa luta superior às suas forças; se (2) todos os elementos 

intermédios, hesitantes, vacilantes, instáveis, isto é, a pequena burguesia, a democracia pequeno-burguesa, que se 

distingue da burguesia, estiverem suficientemente desmascarados diante do povo, suficientemente desacreditados 

em virtude da sua falência política no terreno prático»; se (3) no proletariado surgir e afirmar-se poderosamente uma 

tendência de massas para apoiar as ações revolucionárias mais decisivas, mais ousadas e corajosas contra a 
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burguesia. Então, a revolução estará madura, então, se tivermos levado na devida conta todas as condições acima 

enumeradas e se tivermos escolhido com acerto o momento, a vitória estará assegurada». (Vide vol. XXV, pág. 

229).[N71] A insurreição de Outubro pode ser considerada como modelo dessa estratégia. 

Se não se leva em conta essa condição, cai-se num erro perigoso, chamado "perda do ritmo", que ocorre quando o 

Partido se atrasa em relação à marcha do movimento ou se adianta demasiado, expondo-se ao perigo de fracassar. 

Um exemplo dessa "perda do ritmo", um exemplo do modo como não se deve escolher o momento da insurreição, 

deve ser considerada a tentativa de urna parte dos camaradas para começar a insurreição com a prisão dos membros 

da Conferência Democrática, em setembro de 1917, quando havia hesitação nos Soviets, quando o "front" ainda 

estava numa encruzilhada e as reservas ainda não estavam reunidas em torno da vanguarda. 

Terceira: Aplicar firmemente a linha adotada, apesar de todas as dificuldades e complicações que possam surgir no 

caminho que conduz ao objetivo, para que a vanguarda não perca de vista o objetivo essencial da luta e para que não 

se dispersem as massas enquanto marcham na direção desse objetivo e enquanto se esforçam para reunir-se em 

torno da vanguarda. Se não se leva em conta essa condição, cai-se em grave erro, bem conhecido dos marinheiros 

pelo nome de "perda da rota". Um exemplo desta "perda da rota" deve ser considerada a errônea posição do nosso 

Partido, imediatamente após a Conferência Democrática, quando decidiu participar do ante-Parlamento. Era como se 

o Partido se tivesse esquecido, Daquele momento, de que o ante-Parlamento era uma tentativa da burguesia para 

desviar o país do caminho dos Soviets para o caminho do parlamentarismo burguês e de que a participação do 

Partido numa instituição desse gênero podia confundir todas as cartas e desviar do seu caminho os operários e os 

camponeses, que travavam uma luta revolucionária sob a palavra de ordem de "Todo o Poder aos Soviets!" Este erro 

foi corrigido com a saída dos bolcheviques do ante-Parlamento. 

Quarta: Saber manobrar com as reservas de modo a poder efetuar uma retirada em boa ordem, quando o inimigo é 

forte, quando a retirada é inevitável, quando é visivelmente prejudicial aceitar a batalha que o inimigo quer impor e 

quando a retirada, em virtude da correlação das forças existentes, é para a vanguarda, o único meio de esquivar-se 

ao golpe e de conservar as reservas ao seu lado. 

«Os partidos revolucionários — disse Lênin — devem completar a sua instrução. Aprenderam a avançar. Agora, 

precisam compreender a necessidade de completar esta ciência com a de saber retirar-se acertadamente. É preciso 

compreender — e a classe revolucionária aprende a compreendê-lo pela sua própria e amarga experiência — que 

não se pode triunfar sem aprender a lançar a ofensiva e a efetuar, a retirada com acerto». (Vide vol. XXV, pág. 

177).[N72] O objetivo dessa estratégia consiste em ganhar tempo, desmoralizar o adversário e acumular forças para 

passar em seguida à ofensiva. 

Pode-se considerar modelo dessa estratégia a conclusão da paz de Brest-Litovsk, que permitiu ao Partido ganhar 

tempo, explorar os conflitos no campo do imperialismo, desmoralizar as forças do adversário, manter os laços com os 

camponeses e acumular forças para preparar a ofensiva contra Koltchak e Deníkin. 

«Concluindo a paz em separado — dizia então Lênin — desembaraçamo-nos, o máximo possível no momento atual, 

dos dois grupos imperialistas adversários, aproveitando-nos da sua hostilidade e da sua guerra, que os impedia de se 

porem de acordo contra nós; assim conseguimos ter as mãos livres, durante certo tempo, para prosseguir e 

consolidar a revolução socialista». (Vide vol. XXI, pág. 198).[N73] 
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«Agora — escrevia Lênin, três anos depois da paz de Brest-Litovsk — até o último dos imbecis compreende que «a 

paz de Brest-Litovsk» foi uma concessão que aumentou as nossas forças e fracionou as do imperialismo 

internacional». (vide vol. XXVII, pág.7).[N74] Tais são as condições principais que asseguram uma justa direção 

estratégica. 

5) A direção tática. 

A direção tática é parte da direção estratégica, a cujas exigências e tarefas se acham subordinadas. A missão da 

direção tática consiste em dominar todas as formas de luta de organização do proletariado e em assegurar a sua justa 

utilização, com o fim de alcançar, dada a correlação de forças existente, o máximo de resultados, necessário à 

preparação do êxito estratégico. Em que consiste a justa utilização das formas de luta e de organização do 

proletariado? No cumprimento de algumas condições indispensáveis, das quais podem ser consideradas principais as 

seguintes: 

Primeira. Pôr em primeiro plano precisamente as formas de luta e de organização que, melhor correspondendo às 

condições do fluxo ou do refluxo do movimento, facilitem e assegurem o deslocamento das massas para posições 

revolucionárias, o deslocamento de massas de milhões de homens para a frente da revolução, o seu alinhamento na 

frente da revolução. O que importa não é que a vanguarda esteja consciente da impossibilidade de manter-se a 

antiga ordem de coisas e da inevitabilidade da sua derrubada. O que importa é que as massas, massas de milhões de 

homens, compreendam esta necessidade e se mostrem prontas a apoiar a vanguarda. Mas as massas só podem 

compreendê-lo através da própria experiência. Dar às massas de milhões de homens a possibilidade de constatar, à 

base da sua experiência, a inevitabilidade da derrubada do velho Poder, empregar meios de luta e formas de 

organização que permitam às massas comprovar na base da experiência a justeza das palavras de ordem 

revolucionárias: esta é a tarefa a resolver. 

A vanguarda se distanciaria da classe operária e a classe operária perderia o contato com as massas se, no momento 

oportuno, o Partido não tivesse decidido participar da Duma se não tivesse resolvido concentrar as forças no trabalho 

parlamentar e desenvolver a luta na base desse trabalho, a fim de permitir que as massas se convencessem, pela sua 

própria experiência, da inutilidade da Duma, da falácia das promessas dos democratas constitucionalistas, da 

impossibilidade de um acordo com o tzarismo, da inevitabilidade da aliança dos camponeses com a classe operária. 

Sem a experiência das massas no período da Duma, teriam sido impossível desmascarar os democratas 

constitucionalistas e assegurar a hegemonia do proletariado. O perigo da tática do otsovismo consistia no fato de que 

ameaçava separar a vanguarda das suas reservas de milhões de homens. 

O Partido se teria desligado da classe operária e a classe operária teria perdido a sua influência entre as grandes 

massas de camponeses e soldados, se o proletariado tivesse seguido os comunistas de esquerda, que lançaram o 

apelo à insurreição; em abril de 1917, quando os mencheviques e os social-revolucionários ainda não tinham tido 

tempo de se desmascararem como partidários da guerra e do imperialismo, quando as massas ainda não tinham tido 

tempo de se convencer, pela sua própria experiência, da falsidade dos discursos dos mencheeiques e dos social-

revolucionários sobre a paz, sobre a terra, sobre a liberdade. Sem a experiência das massas no período do governo de 

Kerenski, os mencheviques e os social-revolucionários não teriam sido isolados e a ditadura do proletariado teria sido 

impossível. Por isso, a tática da "explicação paciente" dos erros dos partidos pequeno burgueses e da luta aberta no 

seio dos Soviets era a única tática justa. 
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O perigo da tática dos comunistas de esquerda consistia no fato de que ameaçava transformar o Partido, de chefe da 

revolução proletária, num grupo de conspiradores vazios e sem base. 

«Somente com a vanguarda — dizia Lênin — não se pode vencer. Lançar sozinha a vanguarda à batalha 

decisiva, antes que toda classe, antes que as grandes massas tenham tomado uma posição de apoio 

direto à vanguarda ou, pelo menos, de benévola neutralidade para com esta... não seria só uma 

estupidez, mas também um crime. Mas para que efetivamente toda a classe, para que efetivamente as 

grandes massas dos trabalhadores e dos oprimidos pelo capital cheguem a tomar essa posição, não 

bastam a propaganda e a agitação por si sós. Para isso torna-se necessária a experiência política das 

próprias massas. Tal é a lei fundamental de todas as grandes revoluções, confirmada, hoje, com uma 

força e um relevo surpreendentes, não só pela Rússia, mas também pela Alemanha. Não somente as 

massas russas incultas e, mesmo, analfabetas, mas também as massas alemãs, dotadas de alto grau de 

cultura e entre as quais não há analfabetos, para se voltarem resolutamente para o comunismo, tiveram 

que verificar por si mesmas toda a impotência, toda a falta de caráter, toda a incapacidade, todo o 

servilismo, diante da burguesia, toda a infâmia do governo dos paladinos da II Internacional, toda a 

inevitabilidade da ditadura dos ultra-reacionários (Kornilov na Rússia, Kapp e cia. na Alemanha), como 

única alternativa para a ditadura do proletariado». (Vide vol. XXV, pág.228).
[N75]

 

Segunda. Encontrar, em cada momento dado, na cadeia dos acontecimentos, o elo especial, segurando-se ao qual 

será possível dominar toda a cadeia e preparar as condições do êxito estratégico. Trata-se de destacar, entre as várias 

tarefas que se colocam diante do Partido, precisamente a tarefa imediata, cuja solução constitua o ponto central e 

cujo cumprimento assegure a feliz solução de todas as outras tarefas imediatas. A importância dessa tese poderia ser 

demonstrada com dois exemplos, um tomado do passado distante (período da formação do Partido) e o outro de um 

passado mais recente (período da N.E.P.). No período da formação do Partido, quando existia uma quantidade 

enorme de círculos e de organizações ainda não ligados entre si, quando os métodos artesãos de trabalho e este 

espírito estreito de grupo corroíam o Partido de cima a baixo, quando a confusão ideológica era o traço característico 

da vida interna do Partido, naquele período o elo básico da corrente, a tarefa fundamental da cadeia de tarefas que 

estavam diante do Partido, era a criação de um jornal ilegal para toda a Rússia (a Iskra"). Por quê? Porque somente 

por meio de um jornal ilegal para toda a Rússia era possível, nas condições daquela época, criar um núcleo coeso de 

Partido, capaz de reunir num todo único os círculos e as organizações inumeráveis, de preparar as condições da 

unidade ideológica e tática e lançar assim, as bases para a formação de um verdadeiro partido. 

No período da passagem da guerra à edificação econômica quando a indústria vegetava nas garras da desorganização 

e a agricultura sofria da falta de produtos industriais, quando a ligação entre a indústria do Estado e a economia 

camponesa se tornara a condição essencial do êxito da edificação socialista, naquele período o elo essencial na 

cadeia dos processos, ai tarefa fundamental entre todas as outras era o desenvolvimento do comércio. Por quê? 

Porque, durante a N.E.P. a ligação da indústria com a economia camponesa não era possível senão através do 

comércio; porque durante a N.E.P., a produção sem escoamento era a morte da indústria; porque a indústria só 

poderia ampliar-se mediante a extensão das vendas em conseqüência do fomento do comércio; porque, somente 

depois deconsolidar-se no campo do comércio, somente depois de dominar o comércio, pode-se contar com a 

ligação da indústria com o mercado camponês e resolver com êxito as outras tarefas imediatas, com o objetivo de 

criar as condições para a construção das bases da economia socialista. 

«Não basta — dizia Lênin — ser revolucionário do socialismo, ou comunista em geral... É necessário saber encontrar, 

a cada momento, aquele elo especial da cadeia, ao qual deve agarrar-se com todas as forças, para dominar toda a 
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cadeia e preparar sòlidamente a passagem ao elo seguinte... No presente momento... este elo é a reanimação do 

comércio interno, com a condição de que seja bem regulado (orientado) pelo Estado. O comércio: eis o «elo» na 

cadeia histórica dos acontecimentos, das formas de transição da nossa edificação socialista nos anos de 1921-1922, 

«ao qual é preciso agarrar-se com todas as forças»... (Vide vol. XXVII, pág. 82).[N76] Tais são as condições principais 

que asseguram uma justa direção tática. 

6) Reformismo e revolucionarismo. 

Em que a tática revolucionária se distingue da tática reformista? Alguns acham que o leninismo é contra as reformas, 

contra os compromissos e os acordos, em geral. Isso é absolutamente falso. Os bolcheviques sabem melhor do que 

ninguém que, em certo sentido, "tudo o que cai na rede é peixe", sabem que, em determinadas circunstâncias, as 

reformas em geral, os compromissos e os acordos em particular, são necessários e úteis. 

«Fazer a guerra — disse Lênin. — para derrubar a burguesia internacional, guerra cem vezes 

mais difícil, mais prolongada e mais complexa do que as mais encarniçadas das guerras habituais 

entre os Estados, e de antemão renunciar a toda manobra, renunciar ao aproveitamento dos 

antagonismos de interesses (mesmo temporários) entre os próprios inimigos, renunciar aos 

acordos e aos compromissos com possíveis aliados (mesmo temporários, pouco firmes, 

hesitantes, condicionais), não é coisa sumamente ridícula? Não é como se, na árdua escalada de 

um monte ainda inexplorado e inacessível, se renunciasse antecipadamente a fazer às vezes 

ziguezagues, a voltar às vezes sobre os próprios passos, a deixar o rumo tomado no início para 

tentar rumos diversos?» (Vide vol. XXV, pág. 210).
[N77]

 

Não se trata, evidentemente, das reformas ou dos compromissos e acordos em si, mas do uso que se faz deles. Para 

o reformista, a reforma é tudo; o trabalho revolucionário, ao contrário, serve apenas, por assim dizer, para lançar 

poeira aos olhos dos outros. Por isso, com a tática reformista, enquanto existir o Poder burguês, uma reforma se 

converte inevitavelmente em instrumento de reforço deste Poder, em instrumento de desagregação da revolução. 

Para o revolucionário, ao invés disso, o essencial é o trabalho revolucionário, não a reforma; para ele, a reforma não 

passa de produto acessório da revolução. Por isso, com a tática revolucionária, enquanto existir o Poder burguês, 

uma reforma se converte naturalmente em instrumento de desagregação desse Poder, em instrumento para reforçar 

a revolução, em ponto de apoio para o desenvolvimento do movimento revolucionário. 

O revolucionário aceita a reforma com o fim de utilizá-la como ajuda para combinar o trabalho legal com o ilegal, 

cora o fim de servir-se dela como cobertura para o reforço do trabalho ilegal, que tem por objeto a preparação 

revolucionária das massas para a derrubada da burguesia. Esta é a essência da utilização revolucionária das reformas 

e dos acordos nas condições existentes no período do imperialismo. O reformista, ao contrário, aceita as reformas 

para renunciar a todo trabalho ilegal, para sabotar a preparação das massas para a revolução e repousar à sombra da 

reforma "concedida". Esta é a essência da tática reformista. Assim se apresenta o problema das reformas e dos 

acordos nas condições existentes no período do imperialismo. As coisas mudam, porém, depois da derrocada do 

imperialismo, durante a ditadura do proletariado. Em certos casos, em certas condições, o Poder proletário pode ver-

se obrigado a abandonar provisoriamente a via da reconstrução revolucionária da ordem de coisas existente e a 

tomar a via da sua transformação gradual, "a via reformista", como disse Lênin no seu artigo "A importância do 

ouro", a via dos movimentos envolventes, a via das reformas e das concessões às classes não proletárias, com o 

objetivo de desagregar essas classes e conceder à revolução uma trégua, com o fim de reunir as próprias forças e 
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preparar as condições para uma nova ofensiva. Não se pode negar que esta via é, em certo sentido, uma via 

reformista. É necessário, porém, relembrar que nos achamos aqui diante de uma particularidade fundamental, que 

consiste no fato de que a reforma emana, neste caso, do Poder proletário, que ela reforça o Poder proletário, que ela 

lhe oferece a trégua necessária, que esta trégua se destina a desagregar, não a revolução, mas as classes não 

proletárias. 

A reforma, nessas condições, se transforma, por conseguinte, no seu contrário. A adoção de uma tal política por 

parte do Poder proletário torna-se possível, exclusivamente porque, no período anterior, a revolução se ampliou 

suficientemente e por isso deixou espaço suficiente para bater em retirada, para substituir a tática da ofensiva pela 

tática de uma retirada temporária, a tática dos movimentos envolventes. Se, antes, portanto, sob o Poder burguês, as 

reformas eramum produto acessório da revolução, agora, durante a ditadura do proletariado, a origem das reformas 

está nas conquistas revolucionárias do proletariado, nas reservas acumuladas nas mãos do proletariado e 

constituídas por estas conquistas.  

«Somente o marxismo — disse Lênin — determinou exata e justamente a relação entre as 

reformas e a revolução. Marx só podia ver esta relação sob um dos seus aspectos, isto é na 

situação anterior a uma primeira vitória do proletariado mais ou menos sólida, mais ou menos 

duradoura, mesmo num só país. Naquela situação, a base de uma justa relação entre as 

reformas e a revolução era esta: a reforma é um produto acessório da luta de classe 

revolucionária do proletariado... Depois da vitória do proletariado, ainda que num só país, surge 

alguma coisa de novo na relação entre as reformas e a revolução. Em princípio, as coisas estão 

como antes, na forma, porém, sobrevém uma modificação, que Marx pessoalmente não podia 

prever, mas cuja presença só pode ser percebida por nós se tomarmos por base a filosofia e a 

política do marxismo... Depois da vitória, elas (isto é, as reformas, J. St.) (mesmo que em escala 

internacional continuem a ser o mesmo «produto acessório») constituem, ademais, para o país 

onde tiver vencido o proletariado, uma trégua, necessária e legítima nos casos em que as forças, 

depois de uma tensão extrema, são manifestamente insuficientes para superar de modo 

revolucionário uma ou outra etapa. A vitória proporciona uma tal «reserva de forças», que 

permite resistir, mesmo no caso de uma retirada forcada, resistir material e moral-- mente». 

(Vide vol. XXVII, págs. 84-85).
[N78]

 

VII — Estratégia e tática 

Analisarei seis questões deste tema: 

a) a estratégia e a tática como a ciência da direção da luta de classe do proletariado;  

b) as etapas da revolução e a estratégia; 

c) os fluxos e refluxos do movimento e a tática;  

d) a direção estratégica;  

e) a direção tática;  

f) reformismo e revolucionarismo.  
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1) A estratégia e a tática, como a ciência da direção da luta de classe do proletariado.  

O período do domínio da II Internacional foi, principalmente, o período da formação e da instrução dos exércitos 

proletários, numa situação de desenvolvimento mais ou menos pacífico. Foi o período cm que o parlamentarismo era 

a forma preponderante da luta de classes. Os problemas relativos aos grandes conflitos de classes, à preparação do 

proletariado para as batalhas revolucionárias, aos meios para conquistar a ditadura do proletariado não estavam, 

então, segundo parecia, na ordem do dia. A tarefa reduzia-se a utilizar todos, os caminhos de desenvolvimento legal 

para formar e instruir os exércitos proletários, a utilizar o parlamentarismo tendo-se em conta uma situação em que 

o proletariado assumia e, segundo parecia, devia assumir o papel de oposição. Não creio que seja necessário 

demonstrar que em semelhante período e com uma tal concepção das tarefas do proletariado não podia existir nem 

uma estratégia completa, nem uma tática bem elaborada. Havia pensamentos fragmentários, idéias isoladas sobre 

tática e estratégia, mas não havia nem tática nem estratégia. 

O pecado mortal da II Internacional não consiste em ter aplicado, em seu tempo, a tática da utilização das formas 

parlamentares de luta, mas em ter superestimado a importância dessas formas, até considerá-las quase como as 

únicas existentes, tanto assim que, quando chegou o período das batalhas revolucionárias abertas e a questão das 

formas extraparlamentares de luta, se tornou a mais importante, os partidos da II Internacional fugiram às novas 

tarefas, não se reconheceram. 

Somente no período seguinte, período de ações abertas do proletariado, período da revolução proletária, quando o 

problema da derrubada da burguesia se tornou um problema prático imediato, quando a questão das reservas do 

proletariado (estratégia) se tornou uma das questões mais palpitantes, quando todas as formas de luta e de 

organização — parlamentares e extraparlamentares (tática) — se manifestaram com toda nitidez, somente nesse 

período foi possível elaborar uma estratégia completa e uma tática aprofundada da luta do proletariado. As idéias 

geniais de Marx e Engels sobre tática e estratégia, que os oportunistas da II Internacional haviam sepultado, foram 

trazidas à luz do dia por Lênin, precisamente nesse período. Mas Lênin não se limitou a restaurar as diferentes teses 

táticas de Marx e Engels. Desenvolveu-as e completou-as com idéias e teses novas, compendiando-as num sistema 

de regras e princípios de orientação para dirigir a luta de classe do proletariado. Obras de Lênin como: "Que fazer?", 

"Duas táticas", "O imperialismo", "O Estado e a Revolução", "A revolução proletária e o renegado Kautsky", "A doença 

infantil" constituem, incontestàvelmente, uma contribuição preciosíssima ao tesouro comum do marxismo, ao seu 

arsenal revolucionário. A estratégia e a tática do leninismo são a ciência da direção da luta revolucionária do 

proletariado.  

2) As etapas da revolução e a estratégia. 

A estratégia consiste em fixar, numa determinada etapa da revolução, a .direção do golpe principal do proletariado, 

em elaborar um plano correspondente de disposição das forças revolucionárias (reservas principais e secundárias) e 

em lutar pela execução desse plano durante todo o curso dessa etapa da revolução. A nossa revolução já percorreu 

duas etapas e, após a Revolução de Outubro, entrou na terceira. De acordo com isso, foi modificada a estratégia. 

Primeira etapa: 1903–fevereiro de 1917. 

• Objetivo: derrubar o tzarismo, liquidar por completo as sobrevivências medievais.  
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• Força fundamental da revolução: o proletariado. 

• Reserva imediata: os camponeses. 

• Direção do golpe principal: isolamento da burguesia monárquica liberal, que se esforça por atrair para o seu 

lado os camponeses e por liquidar a revolução mediante uma composição com o tzarismo.  

• Plano de disposição das forças: aliança da classe operária com os camponeses.  

"O proletariado deve levar a termo a revolução democrática unindo a si a massa dos camponeses, para esmagar pela 

força a resistência da autocracia e paralisar a instabilidade da burguesia". (Vide Lênin. vol. VIII, pág. 96).[N69] 

Segunda etapa: Março de 1917—Outubro de 1917.  

• Objetivo: derrubar o imperialismo na Rússia e sair da guerra imperialista.  

• Força fundamental da revolução: o proletariado.  

• Reserva imediata: os camponeses pobres. O proletariado dos países vizinhos como reserva provável. O 

prolongamento da guerra e a crise do imperialismo como circunstância favorável. 

• Direção do golpe principal: isolar a democracia pequeno-burguesa (mencheviques, social-revolucionários) que 

se esforça por atrair para o seu lado as massas trabalhadoras dos camponeses e por liquidar a revolução mediante 

uma composição com o imperialismo. 

• Plano de disposição das forças: aliança do proletariado com os camponeses pobres. 

"O proletariado deve fazer a revolução socialista unindo a si a massa dos elementos semiproletários da população, 

para esmagar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade dos camponeses e da pequena 

burguesia". (Vide obra citada). 

Terceira etapa: Começa depois da Revolução de Outubro. 

• Objetivo: consolidar a ditadura do proletariado num só país e utilizá-la como ponto de apoio para derrubar o 

imperialismo em todos os países. A revolução sai dos limites de um só país; começou a época da revolução mundial. 

• Forças fundamentais da revolução: a ditadura do proletariado num país, o movimento revolucionário do 

proletariado em todos os países.  

• Reservas principais: as massas de semiproletários e de pequenos camponeses nos países avançados, o 

movimento de libertação nas colônias e nos países dependentes.  

• Direção do golpe principal: isolar a democracia pequeno-burguesa, isolar os partidos da II Internacional, que 

são o principal ponto de apoio da política de composição com o imperialismo. 

• Plano de disposição das forças: aliança da revolução proletária com o movimento de libertação das colônias e 

países dependentes. 

A estratégia se ocupa das forças fundamentais da revolução e das suas reservas. Ela se modifica com a passagem da 

revolução de uma etapa a outra e permanece inalterada, em essência, por todo o curso de uma etapa determinada. 

3) Os fluxo e refluxos do movimento e a tática.  
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A tática tem por objeto fixar a linha de conduta do proletariado para um período relativamente curto de fluxo ou de 

refluxo do movimento, de ascenso ou de descenso da revolução; lutar pela aplicação dessa linha, substituindo por 

novas as velhas formas de luta e de organização, por novas palavras de ordem as velhas palavras de ordem, 

coordenando estas formas, etc.. Se a estratégia se propõe, por exemplo, o objetivo de vencer a guerra contra o 

tzarismo, ou contra a burguesia, de levar a termo a luta contra o tzarismo ou a burguesia, a tática persegue os 

objetivos menos essenciais, pois não se propõe vencer a guerra, no seu conjunto, mas esta ou aquela batalha, este ou 

aquele combate, levar a cabo esta ou aquela campanha, estas ou aquelas ações, correspondentes à situação concreta 

de um determinado período de ascenso ou de descenso da revolução. A tática é uma parte da estratégia; a ela está 

subordinada e a serve. 

A tática muda segundo os fluxos e refluxos. Enquanto que, durante a primeira etapa da revolução (1903–fevereiro de 

1917), o plano estratégico permanecia imutável, a tática, durante esse período, mudou várias vezes. No período de 

1903-1905, a tática do partido era ofensiva, porque existia um fluxo revolucionário, o movimento revolucionário 

seguia uma linha ascendente e a tática devia basear-se neste fato. Em consonância com isso, as formas de luta eram 

também revolucionárias e correspondiam às exigências do fluxo da revolução. Greves políticas locais, manifestações 

políticas, greve política geral, boicote à Duma, insurreição, palavras de ordem revolucionárias combativas;tais eram 

as formas de luta que se sucederam umas às outras nesse período. Em relação com as formas de luta mudaram 

também as formas de organização. Comitês de fábrica e de usina, comitês revolucionários de camponeses, comitês 

de greve, Soviets de deputados operários, partido operário mais ou menos legal: tais eram as formas de organização 

desse período. 

No período de 1907-1912, o Partido foi obrigado a passar a uma tática de retirada, porque nos achávamos diante de 

um descenso do movimento revolucionário, de um refluxo da revolução, e a tática não podia deixar de levar em 

conta este fato. Em relação com isto, mudaram tanto as formas de luta quanto as formas de organização. Ao invés de 

boicote à Duma, participação na Duma; ao invés de ações revolucionárias abertas, extraparlamentares, discursos e 

trabalho na Duma; ao invés de greves gerais políticas, greves econômicas parciais, ou simplesmente calma. É claro 

que o Partido devia nesse período, passar à atividade clandestina, enquanto as organizações revolucionárias de 

massas eram substituídas por organizações legais, culturais, educativas, cooperativas, de ajuda mútua, etc.. 

O mesmo se deve dizer da segunda e da terceira etapas da revolução, no curso das quais a tática mudou dezenas de 

vezes, enquanto os planos estratégicos continuavam imutáveis. A tática se ocupa das formas de luta e das formas de 

organização do proletariado, da sua substituição, da sua coordenação. Numa determinada etapa da revolução, a 

tática pode mudar várias vezes, segundo os fluxos e refluxos, o ascenso ou o descenso da revolução. 

4) A direção estratégica.  

As reservas da revolução podem ser: 

Diretas: a) os camponeses e, em geral, as camadas intermediárias da população do próprio país; b) o proletariado 

dos países vizinhos; c) o movimento revolucionário nas colônias e nos países dependentes; d) as conquistas e as 

realizações da ditadura do proletariado, a uma parte das quais o proletariado pode renunciar, temporariamente, 

conservando, porém, a superioridade de forças, com o objetivo de obter, em troca desta renúncia, uma trégua de um 

adversário poderoso. 
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Indiretas: a) as contradições e os conflitos entre as classes não proletárias do próprio país, suscetíveis de serem 

utilizadas pelo proletariado para enfraquecer o adversário e reforçar as suas próprias reservas; b) as contradições, os 

conflitos e as guerras (por exemplo, a guerra imperialista) entre os Estados burgueses hostis ao Estado proletário, 

conflito e guerras suscetíveis de serem utilizados pelo proletariado no curso de uma ofensiva, ou de uma manobra 

sua, em caso de retirada forçada. 

Não é necessário deter-se sobre as reservas do primeiro gênero, porque a sua importância é conhecida de todos, sem 

exceção. No que se relaciona às reservas do segundo gênero, cuja importância nem sempre é clara, deve-se dizer que 

têm àsvezes uma importância primordial para a marcha da revolução. Dificilmente se poderia negar, por exemplo, a 

enorme importância do conflito entre a democracia pequeno-burguesa (social-revolucionários) e a burguesia 

monárquico-liberal (democratas constitucionalistas) durante a primeira revolução e depois dela, conflito que, sem 

dúvida, contribuiu para subtrair os camponeses à influência da burguesia. E há ainda menos razões para negar a 

enorme importância que teve a guerra de morte entre os grupos fundamentais dos imperialistas, no período da 

Revolução de Outubro, quando os imperialistas, ocupados em guerrear uns contra os outros, não puderam 

concentrar as suas forças contra o jovem Poder Soviético, e o proletariado, justamente por isso, pôde dedicar-se 

seriamente à organização das suas forças e à consolidação do seu Poder e preparar o esmagamento de Koltchak e 

Deníkin. É de supor que, hoje, quando os antagonismos entre os grupos imperialistas se aprofundam cada vez mais e 

uma nova guerra entre eles se torna inevitável, essa espécie de reservas terá para o proletariado uma importância 

cada vez maior. 

A missão da direção estratégica consiste em utilizar acertadamente todas essas reservas para alcançar o fim essencial 

da revolução numa determinada etapa do seu desenvolvimento. Em que consiste o saber utilizar acertadamente as 

reservas? Em observar algumas condições necessárias, entre as quais devem ser consideradas principais as seguintes: 

Primeira: Concentrar o grosso das forças da revolução no ponto mais vulnerável do inimigo, no momento decisivo, 

quando a revolução já está madura, quando a ofensiva marcha a todo vapor, quando a insurreição bate às portas e 

quando a reunião das reservas em torno da vanguarda é condição decisiva para o êxito. A estratégia do Partido, no 

período de abril-outubro de 1917, pode ser considerada como um exemplo de utilização das reservas desse modo. É 

indubitável que o ponto mais vulnerável do inimigo, nesse período, era a guerra. Não há dúvida de que justamente 

sobre esta questão, considerada como questão fundamental, o Partido reuniu em torno da vanguarda proletária as 

maiores massas da população. A estratégia do Partido, nesse período, consistia no seguinte: preparar a vanguarda 

para ações de ruas, por meio de manifestações e demonstrações, e, ao mesmo tempo, reunir em torno da vanguarda 

as reservas, por meio dos Soviets na retaguarda e dos comitês de soldados na frente de batalha. O êxito da revolução 

demonstrou que essa utilização das reservas era justa. 

Eis o que disse Lênin, parafraseando as conhecidas teses de Marx e Engels sobre a insurreição, a propósito dessa 

condição de emprego estratégico das forças da revolução: 

«1) Não brincar jamais com a insurreição, mas, uma vez iniciada, saber firmemente que é preciso ir até o fim.  

2) É preciso concentrar, no lugar e no momento decisivos, forças muito superiores às do inimigo, porque, em caso 

contrário, o inimigo, melhor preparado e organizado, aniquilará os insurretos.  
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3) Uma vez iniciada a insurreição, é necessário agir com a maior decisão e passar obrigatória e incondicionalmente à 

ofensiva «A defensiva é a morte da insurreição armada».  

4) É necessário esforçar-se para tomar o inimigo de surpresa, aproveitando o momento em que as suas tropas 

estejam dispersas.  

5) É necessário alcançar êxitos diários, ainda que sejam pequenos (e poderia dizer-se, também, êxitos de «hora em 

hora», se se trata de uma só cidade), conservando a todo custo a «superioridade moral».» (Vide vol. XXI, págs. 319-  

320).[N70]  

Segunda: Escolha do momento do golpe decisivo, do momento para desencadear a insurreição, que deve ser aquele 

em que a crise tenha alcançado o ponto culminante, quando a vanguarda estiver disposta a lutar até o fim, quando as 

reservas estiverem prontas para apoiar a vanguarda e, no campo do inimigo, existir o máximo de confusão. 

«Pode-se considerar completamente madura a batalha decisiva — disse Lênin — se: 

(1) todas as forças de classe que nos são hostis estiverem suficientemente submersas na confusão, suficientemente 

divididas entre si, suficientemente enfraquecidas numa luta superior às suas forças; se (2) todos os elementos 

intermédios, hesitantes, vacilantes, instáveis, isto é, a pequena burguesia, a democracia pequeno-burguesa, que se 

distingue da burguesia, estiverem suficientemente desmascarados diante do povo, suficientemente desacreditados 

em virtude da sua falência política no terreno prático»; se (3) no proletariado surgir e afirmar-se poderosamente uma 

tendência de massas para apoiar as ações revolucionárias mais decisivas, mais ousadas e corajosas contra a 

burguesia. Então, a revolução estará madura, então, se tivermos levado na devida conta todas as condições acima 

enumeradas e se tivermos escolhido com acerto o momento, a vitória estará assegurada». (Vide vol. XXV, pág. 

229).[N71] 

A insurreição de Outubro pode ser considerada como modelo dessa estratégia. 

Se não se leva em conta essa condição, cai-se num erro perigoso, chamado "perda do ritmo", que ocorre quando o 

Partido se atrasa em relação à marcha do movimento ou se adianta demasiado, expondo-se ao perigo de fracassar. 

Um exemplo dessa "perda do ritmo", um exemplo do modo como não se deve escolher o momento da insurreição, 

deve ser considerada a tentativa de urna parte dos camaradas para começar a insurreição com a prisão dos membros 

da Conferência Democrática, em setembro de 1917, quando havia hesitação nos Soviets, quando o "front" ainda 

estava numa encruzilhada e as reservas ainda não estavam reunidas em torno da vanguarda. 

Terceira: Aplicar firmemente a linha adotada, apesar de todas as dificuldades e complicações que possam surgir no 

caminho que conduz ao objetivo, para que a vanguarda não perca de vista o objetivo essencial da luta e para que não 

se dispersem as massas enquanto marcham na direção desse objetivo e enquanto se esforçam para reunir-se em 

torno da vanguarda. Se não se leva em conta essa condição, cai-se em grave erro, bem conhecido dos marinheiros 

pelo nome de "perda da rota". Um exemplo desta "perda da rota" deve ser considerada a errônea posição do nosso 

Partido, imediatamente após a Conferência Democrática, quando decidiu participar do ante-Parlamento. Era como se 

o Partido se tivesse esquecido, Daquele momento, de que o ante-Parlamento era uma tentativa da burguesia para 

desviar o país do caminho dos Soviets para o caminho do parlamentarismo burguês e de que a participação do 
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Partido numa instituição desse gênero podia confundir todas as cartas e desviar do seu caminho os operários e os 

camponeses, que travavam uma luta revolucionária sob a palavra de ordem de "Todo o Poder aos Soviets!" Este erro 

foi corrigido com a saída dos bolcheviques do ante-Parlamento. 

Quarta: Saber manobrar com as reservas de modo a poder efetuar uma retirada em boa ordem, quando o inimigo é 

forte, quando a retirada é inevitável, quando é visivelmente prejudicial aceitar a batalha que o inimigo quer impor e 

quando a retirada, em virtude da correlação das forças existentes, é para a vanguarda, o único meio de esquivar-se 

ao golpe e de conservar as reservas ao seu lado. 

«Os partidos revolucionários — disse Lênin — devem completar a sua instrução. 

Aprenderam a avançar. Agora, precisam compreender a necessidade de completar esta 

ciência com a de saber retirar-se acertadamente. É preciso compreender — e a classe 

revolucionária aprende a compreendê-lo pela sua própria e amarga experiência — que 

não se pode triunfar sem aprender a lançar a ofensiva e a efetuar, a retirada com 

acerto». (Vide vol. XXV, pág. 177).
[N72]

 

O objetivo dessa estratégia consiste em ganhar tempo, desmoralizar o adversário e acumular forças para passar em 

seguida à ofensiva. Pode-se considerar modelo dessa estratégia a conclusão da paz de Brest-Litovsk, que permitiu ao 

Partido ganhar tempo, explorar os conflitos no campo do imperialismo, desmoralizar as forças do adversário, manter 

os laços com os camponeses e acumular forças para preparar a ofensiva contra Koltchak e Deníkin. 

«Concluindo a paz em separado — dizia então Lênin — desembaraçamo-nos, o máximo 

possível no momento atual, dos dois grupos imperialistas adversários, aproveitando-

nos da sua hostilidade e da sua guerra, que os impedia de se porem de acordo contra 

nós; assim conseguimos ter as mãos livres, durante certo tempo, para prosseguir e 

consolidar a revolução socialista». (Vide vol. XXI, pág. 198).
[N73]

 

«Agora — escrevia Lênin, três anos depois da paz de Brest-Litovsk — até o último dos 

imbecis compreende que «a paz de Brest-Litovsk» foi uma concessão que aumentou as 

nossas forças e fracionou as do imperialismo internacional». (vide vol. XXVII, pág.7).
[N74]

 

Tais são as condições principais que asseguram uma justa direção estratégica. 

5) A direção tática. 

A direção tática é parte da direção estratégica, a cujas exigências e tarefas se acham subordinadas. A missão da 

direção tática consiste em dominar todas as formas de luta de organização do proletariado e em assegurar a sua justa 

utilização, com o fim de alcançar, dada a correlação de forças existente, o máximo de resultados, necessário à 

preparação do êxito estratégico. Em que consiste a justa utilização das formas de luta e de organização do 

proletariado? No cumprimento de algumas condições indispensáveis, das quais podem ser consideradas principais as 

seguintes: 

Primeira. Pôr em primeiro plano precisamente as formas de luta e de organização que, melhor correspondendo às 

condições do fluxo ou do refluxo do movimento, facilitem e assegurem o deslocamento das massas para posições 

revolucionárias, o deslocamento de massas de milhões de homens para a frente da revolução, o seu alinhamento na 

frente da revolução. 
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O que importa não é que a vanguarda esteja consciente da impossibilidade de manter-se a antiga ordem de coisas e 

da inevitabilidade da sua derrubada. O que importa é que as massas, massas de milhões de homens, compreendam 

esta necessidade e se mostrem prontas a apoiar a vanguarda. Mas as massas só podem compreendê-lo através da 

própria experiência. Dar às massas de milhões de homens a possibilidade de constatar, à base da sua experiência, a 

inevitabilidade da derrubada do velho Poder, empregar meios de luta e formas de organização que permitam às 

massas comprovar na base da experiência a justeza das palavras de ordem revolucionárias: esta é a tarefa a resolver. 

A vanguarda se distanciaria da classe operária e a classe operária perderia o contato com as massas se, no momento 

oportuno, o Partido não tivesse decidido participar da Duma se não tivesse resolvido concentrar as forças no trabalho 

parlamentar e desenvolver a luta na base desse trabalho, a fim de permitir que as massas se convencessem, pela sua 

própria experiência, da inutilidade da Duma, da falácia das promessas dos democratas constitucionalistas, da 

impossibilidade de um acordo com o tzarismo, da inevitabilidade da aliança dos camponeses com a classe operária. 

Sem a experiência das massas no período da Duma, teriam sido impossível desmascarar os democratas 

constitucionalistas e assegurar a hegemonia do proletariado. 

O perigo da tática do otsovismo consistia no fato de que ameaçava separar a vanguarda das suas reservas de milhões 

de homens. O Partido se teria desligado da classe operária e a classe operária teria perdido a sua influência entre as 

grandes massas de camponeses e soldados, se o proletariado tivesse seguido os comunistas de esquerda, que 

lançaram o apelo à insurreição; em abril de 1917, quando os mencheviques e os social-revolucionários ainda não 

tinham tido tempo de se desmascararem como partidários da guerra e do imperialismo, quando as massas ainda não 

tinham tido tempo de se convencer, pela sua própria experiência, da falsidade dos discursos dos mencheeiques e dos 

social-revolucionários sobre a paz, sobre a terra, sobre a liberdade. Sem a experiência das massas no período do 

governo de Kerenski, os mencheviques e os social-revolucionários não teriam sido isolados e a ditadura do 

proletariado teria sido impossível. Por isso, a tática da "explicação paciente" dos erros dos partidos pequeno 

burgueses e da luta aberta no seio dos Soviets era a única tática justa. 

O perigo da tática dos comunistas de esquerda consistia no fato de que ameaçava transformar o Partido, de chefe da 

revolução proletária, num grupo de conspiradores vazios e sem base. 

«Somente com a vanguarda — dizia Lênin — não se pode vencer. Lançar sozinha a 

vanguarda à batalha decisiva, antes que toda classe, antes que as grandes massas 

tenham tomado uma posição de apoio direto à vanguarda ou, pelo menos, de benévola 

neutralidade para com esta... não seria só uma estupidez, mas também um crime. Mas 

para que efetivamente toda a classe, para que efetivamente as grandes massas dos 

trabalhadores e dos oprimidos pelo capital cheguem a tomar essa posição, não bastam 

a propaganda e a agitação por si sós. Para isso torna-se necessária a experiência política 

das próprias massas. Tal é a lei fundamental de todas as grandes revoluções, 

confirmada, hoje, com uma força e um relevo surpreendentes, não só pela Rússia, mas 

também pela Alemanha. Não somente as massas russas incultas e, mesmo, analfabetas, 

mas também as massas alemãs, dotadas de alto grau de cultura e entre as quais não há 

analfabetos, para se voltarem resolutamente para o comunismo, tiveram que verificar 

por si mesmas toda a impotência, toda a falta de caráter, toda a incapacidade, todo o 

servilismo, diante da burguesia, toda a infâmia do governo dos paladinos da II 

Internacional, toda a inevitabilidade da ditadura dos ultra-reacionários (Kornilov na 
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Rússia, Kapp e cia. na Alemanha), como única alternativa para a ditadura do 

proletariado». (Vide vol. XXV, pág.228).
[N75]

 

Segunda. Encontrar, em cada momento dado, na cadeia dos acontecimentos, o elo especial, segurando-se ao qual 

será possível dominar toda a cadeia e preparar as condições do êxito estratégico. Trata-se de destacar, entre as várias 

tarefas que se colocam diante do Partido, precisamente a tarefa imediata, cuja solução constitua o ponto central e 

cujo cumprimento assegure a feliz solução de todas as outras tarefas imediatas. A importância dessa tese poderia ser 

demonstrada com dois exemplos, um tomado do passado distante (período da formação do Partido) e o outro de um 

passado mais recente (período da N.E.P.). 

No período da formação do Partido, quando existia uma quantidade enorme de círculos e de organizações ainda não 

ligados entre si, quando os métodos artesãos de trabalho e este espírito estreito de grupo corroíam o Partido de cima 

a baixo, quando a confusão ideológica era o traço característico da vida interna do Partido, naquele período o elo 

básico da corrente, a tarefa fundamental da cadeia de tarefas que estavam diante do Partido, era a criação de um 

jornal ilegal para toda a Rússia (a Iskra"). Por quê? Porque somente por meio de um jornal ilegal para toda a Rússia 

era possível, nas condições daquela época, criar um núcleo coeso de Partido, capaz de reunir num todo único os 

círculos e as organizações inumeráveis, de preparar as condições da unidade ideológica e tática e lançar assim, as 

bases para a formação de um verdadeiro partido. 

No período da passagem da guerra à edificação econômica quando a indústria vegetava nas garras da desorganização 

e a agricultura sofria da falta de produtos industriais, quando a ligação entre a indústria do Estado e a economia 

camponesa se tornara a condição essencial do êxito da edificação socialista, naquele período o elo essencial na 

cadeia dos processos, ai tarefa fundamental entre todas as outras era o desenvolvimento do comércio. Por quê? 

Porque, durante a N.E.P. a ligação da indústria com a economia camponesa não era possível senão através do 

comércio; porque durante a N.E.P., a produção sem escoamento era a morte da indústria; porque a indústria só 

poderia ampliar-se mediante a extensão das vendas em conseqüência do fomento do comércio; porque, somente 

depois deconsolidar-se no campo do comércio, somente depois de dominar o comércio, pode-se contar com a 

ligação da indústria com o mercado camponês e resolver com êxito as outras tarefas imediatas, com o objetivo de 

criar as condições para a construção das bases da economia socialista. 

«Não basta — dizia Lênin — ser revolucionário do socialismo, ou comunista em geral... É 

necessário saber encontrar, a cada momento, aquele elo especial da cadeia, ao qual deve 

agarrar-se com todas as forças, para dominar toda a cadeia e preparar sòlidamente a passagem 

ao elo seguinte... 

No presente momento... este elo é a reanimação do comércio interno, com a condição de que seja bem regulado 

(orientado) pelo Estado. O comércio: eis o «elo» na cadeia histórica dos acontecimentos, das formas de transição da 

nossa edificação socialista nos anos de 1921-1922, «ao qual é preciso agarrar-se com todas as forças»... (Vide vol. 

XXVII, pág. 82).[N76] 

Tais são as condições principais que asseguram uma justa direção tática. 

6) Reformismo e revolucionarismo. 
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Em que a tática revolucionária se distingue da tática reformista? Alguns acham que o leninismo é contra as reformas, 

contra os compromissos e os acordos, em geral. Isso é absolutamente falso. Os bolcheviques sabem melhor do que 

ninguém que, em certo sentido, "tudo o que cai na rede é peixe", sabem que, em determinadas circunstâncias, as 

reformas em geral, os compromissos e os acordos em particular, são necessários e úteis. 

«Fazer a guerra — disse Lênin. — para derrubar a burguesia internacional, guerra cem 

vezes mais difícil, mais prolongada e mais complexa do que as mais encarniçadas das 

guerras habituais entre os Estados, e de antemão renunciar a toda manobra, renunciar 

ao aproveitamento dos antagonismos de interesses (mesmo temporários) entre os 

próprios inimigos, renunciar aos acordos e aos compromissos com possíveis aliados 

(mesmo temporários, pouco firmes, hesitantes, condicionais), não é coisa sumamente 

ridícula? Não é como se, na árdua escalada de um monte ainda inexplorado e 

inacessível, se renunciasse antecipadamente a fazer às vezes ziguezagues, a voltar às 

vezes sobre os próprios passos, a deixar o rumo tomado no início para tentar rumos 

diversos?» (Vide vol. XXV, pág. 210).
[N77]

 

Não se trata, evidentemente, das reformas ou dos compromissos e acordos em si, mas do uso que se faz deles. 

Para o reformista, a reforma é tudo; o trabalho revolucionário, ao contrário, serve apenas, por assim dizer, para 

lançar poeira aos olhos dos outros. Por isso, com a tática reformista, enquanto existir o Poder burguês, uma reforma 

se converte inevitavelmente em instrumento de reforço deste Poder, em instrumento de desagregação da revolução. 

Para o revolucionário, ao invés disso, o essencial é o trabalho revolucionário, não a reforma; para ele, a reforma não 

passa de produto acessório da revolução. Por isso, com a tática revolucionária, enquanto existir o Poder burguês, 

uma reforma se converte naturalmente em instrumento de desagregação desse Poder, em instrumento para reforçar 

a revolução, em ponto de apoio para o desenvolvimento do movimento revolucionário. O revolucionário aceita a 

reforma com o fim de utilizá-la como ajuda para combinar o trabalho legal com o ilegal, cora o fim de servir-se dela 

como cobertura para o reforço do trabalho ilegal, que tem por objeto a preparação revolucionária das massas para a 

derrubada da burguesia. Esta é a essência da utilização revolucionária das reformas e dos acordos nas condições 

existentes no período do imperialismo. 

O reformista, ao contrário, aceita as reformas para renunciar a todo trabalho ilegal, para sabotar a preparação das 

massas para a revolução e repousar à sombra da reforma "concedida". Esta é a essência da tática reformista. Assim 

se apresenta o problema das reformas e dos acordos nas condições existentes no período do imperialismo. As coisas 

mudam, porém, depois da derrocada do imperialismo, durante a ditadura do proletariado. Em certos casos, em 

certas condições, o Poder proletário pode ver-se obrigado a abandonar provisoriamente a via da reconstrução 

revolucionária da ordem de coisas existente e a tomar a via da sua transformação gradual, "a via reformista", como 

disse Lênin no seu artigo "A importância do ouro", a via dos movimentos envolventes, a via das reformas e das 

concessões às classes não proletárias, com o objetivo de desagregar essas classes e conceder à revolução uma trégua, 

com o fim de reunir as próprias forças e preparar as condições para uma nova ofensiva. Não se pode negar que esta 

via é, em certo sentido, uma via reformista. É necessário, porém, relembrar que nos achamos aqui diante de uma 

particularidade fundamental, que consiste no fato de que a reforma emana, neste caso, do Poder proletário, que ela 

reforça o Poder proletário, que ela lhe oferece a trégua necessária, que esta trégua se destina a desagregar, não a 

revolução, mas as classes não proletárias. 
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A reforma, nessas condições, se transforma, por conseguinte, no seu contrário. A adoção de uma tal política por 

parte do Poder proletário torna-se possível, exclusivamente porque, no período anterior, a revolução se ampliou 

suficientemente e por isso deixou espaço suficiente para bater em retirada, para substituir a tática da ofensiva pela 

tática de uma retirada temporária, a tática dos movimentos envolventes. Se, antes, portanto, sob o Poder burguês, as 

reformas eramum produto acessório da revolução, agora, durante a ditadura do proletariado, a origem das reformas 

está nas conquistas revolucionárias do proletariado, nas reservas acumuladas nas mãos do proletariado e 

constituídas por estas conquistas. 

«Somente o marxismo — disse Lênin — determinou exata e justamente a relação entre as 

reformas e a revolução. Marx só podia ver esta relação sob um dos seus aspectos, isto é na 

situação anterior a uma primeira vitória do proletariado mais ou menos sólida, mais ou menos 

duradoura, mesmo num só país. Naquela situação, a base de uma justa relação entre as 

reformas e a revolução era esta: a reforma é um produto acessório da luta de classe 

revolucionária do proletariado... Depois da vitória do proletariado, ainda que num só país, surge 

alguma coisa de novo na relação entre as reformas e a revolução. Em princípio, as coisas estão 

como antes, na forma, porém, sobrevém uma modificação, que Marx pessoalmente não podia 

prever, mas cuja presença só pode ser percebida por nós se tomarmos por base a filosofia e a 

política do marxismo... Depois da vitória, elas (isto é, as reformas, J. St.) (mesmo que em escala 

internacional continuem a ser o mesmo «produto acessório») constituem, ademais, para o país 

onde tiver vencido o proletariado, uma trégua, necessária e legítima nos casos em que as forças, 

depois de uma tensão extrema, são manifestamente insuficientes para superar de modo 

revolucionário uma ou outra etapa. A vitória proporciona uma tal «reserva de forças», que 

permite resistir, mesmo no caso de uma retirada forcada, resistir material e moral-- mente». 

(Vide vol. XXVII, págs. 84-85).
[N78]
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 "Por otra parte, los socialistas de las naciones oprimidas deben defender y 
aplicar especialmente la unidad total y absoluta, incluyendo la unidad 
orgánica, entre los obreros de la nación oprimida y los de la nación 
opresora. De otro modo, con todas las maniobras, traiciones y trampas de 
la burguesía, resultaría imposible defender la política independiente del 
proletariado y su solidaridad de clase con el proletariado de otros países, 
ya que la burguesía de las naciones oprimidas convierte constantemente las 
consignas de liberación nacional en un engaño para los obreros" 

"Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária." 

É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de 
observar com atenção a vida real, de confrontar a observação 
com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. 

Sonhos, acredite neles. 
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A LUTA SINDICAL 
 

(Extratos do “Que Fazer” de Lênin – 1902, para uso didático) 
 
 

� A luta espontânea é uma forma embrionária do consciente. A revolta já traduz um certo despertar da 
consciência porque os operários perdem sua crença costumeira na perenidade do regime que os oprime; 
começam não a compreender, mas a sentir a necessidade de uma resistência coletiva e rompem deliberadamente 
com a submissão servil às autoridades. É mais manifestação de desespero e de vingança que de luta. Certas 
greves mostram lampejos de consciência: formulam reivindicações precisas, procuram prever o momento 
favorável, discutem exemplos de outras localidades. Se os tumultos são a revolta dos oprimidos, a greve 
sistemática é o embrião, mas nada além do embrião da luta de classe. 

� A greve, em si, constitui uma luta sindical, não luta socialista; marca o despertar do antagonismo entre 
operários e patrões. Mas, os operários não têm consciência da oposição irredutível de seus interesses com toda a 
ordem política e social existente, não podem ter a consciência socialista. A greve é um movimento essencialmente 
espontâneo. A consciência só pode chegar até eles, a partir de fora. Pelas próprias forças, a classe operária só 
chega à consciência sindical, à convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, conduzir a luta contra os 
patrões, exigir do governo leis necessárias aos operários. Já o socialismo nasce das teorias filosóficas, históricas, 
econômicas elaboradas por gente instruída das classes proprietárias, pelos intelectuais. 

� A espontaneidade leva os operários a pensar que “aumento de um centavo por real vale mais que todo socialismo 
e toda política” e que devem lutar “sabendo que o fazem, não por remotas gerações futuras, mas por eles 
próprios e por seus filhos”. Frases como essas sempre foram a arma preferida dos burgueses que incentivam o 
sindicalismo dizendo aos operários que “a luta puramente sindical é uma luta por eles próprios e por seus filhos e 
não por remotas gerações futuras com vistas a um incerto socialismo futuro” O desenvolvimento espontâneo do 
movimento operário resulta na subordinação à ideologia burguesa, pois, o movimento espontâneo é o 
sindicalismo. O sindicalismo é a escravidão ideológica dos operários pela burguesia. A tarefa socialista é 
combater a espontaneidade - desviando o movimento operário da tendência espontânea que apresenta o 
sindicalismo para refugiar-se sob as asas da burguesia e atraí-lo para o socialismo. O capitalismo impele 
necessariamente os operários à autodefesa e a denúncia de condições de trabalho, em algum ramo de trabalho  e 
pode levar ao despertar da consciência de classe e à difusão do socialismo. 

� A maioria da militância foi quase absorvida pela organização das denúncias de fábrica. Tal absorção esquece que 
essa atividade não é, em si, socialista, mas apenas sindical. As denúncias referem-se só às relações dos operários 
de uma categoria profissional com seus patrões. Seu único resultado é o de ensinar a quem vende sua força de 
trabalho, a vender esta mercadoria de forma mais vantajosa e a lutar contra o comprador em uma transação 
puramente comercial. As denúncias, se bem utilizadas pelos socialistas, podem servir de ponto de partida e de 
elemento constitutivo da ação socialista. Se ficam só na luta espontânea não passam da luta corporativa, de um 
movimento operário não socialista. 

� A organização socialista dirige a luta da classe operária, não apenas para obter condições vantajosas na venda 
da força de trabalho, mas pela abolição da ordem social que obriga os não possuidores a se venderem aos 
ricos. Ela representa a classe operária em suas relações não só com um determinado grupo de empregadores, 
mas com todas as classes da sociedade contemporânea, com o Estado como força política organizada. Por isso, os 

socialistas não podem limitar-se à luta econômica e não podem admitir que a organização das denúncias econômicas 
constitua sua atividade mais definida. Devem empreender ativamente a educação política da classe operária, 
trabalhar para desenvolver sua consciência política. 

� A luta econômica é a luta coletiva dos operários contra os patrões para vender vantajosamente sua força de 
trabalho, melhorar suas condições de trabalho e de existência. É a luta de uma categoria profissional e 
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conduzidas pelos sindicatos para conseguir as mesmas reivindicações profissionais, melhorar as condições de 
trabalho em cada profissão através de “medidas legislativas e administrativas”. É o que fazem e sempre fizeram 
os sindicatos operários. Há tempo, os sindicatos operários compreenderam e realizam a tarefa de lutar pela 
liberdade das greves, supressão dos obstáculos jurídicos de todo gênero, promulgação de leis para a proteção da 
mulher e da criança, melhoria das condições do trabalho através de uma legislação sanitária, industrial, etc. 

� Economicistas e radicais verbais inclinam-se perante a tendência espontânea: os economistas diante da 
espontaneidade do movimento operário “puro”; os “radicais” diante da espontaneidade da indignação dos 
intelectuais que não sabem conjugar o trabalho revolucionário e o movimento operário. É difícil para quem 
perdeu a fé nessa possibilidade, ou que nela jamais acreditaram, encontrar outra saída para sua indignação e 
energia transformadora que não o terrorismo. Assim, nas duas tendências o culto da espontaneidade é apenas o 
começo da realização da famosa afirmação: os operários conduzem sua luta econômica contra os patrões e o 
governo e os intelectuais, a luta política através de suas próprias forças. 

� A consciência política de classe vem do exterior, do exterior da luta econômica, do exterior da esfera das relações entre 

operários e patrões. O domínio onde se pode extrair tais conhecimentos é o das relações de todas as classes e 
categorias da população com o Estado e o governo, das relações de todas as classes entre si. Levar aos operários 
os conhecimentos políticos não pode significar apenas em ir até os operários com o que se contentam, em geral, 
os “práticos” quem se inclina para o “economicismo”: Para levar aos operários os conhecimentos políticos, os 
socialistas devem ir a todas as classes da população e enviar, em todas as direções, militantes de seu exército 
como teóricos, propagandistas, agitadores e organizadores. 

� A luta política do socialismo é maior e mais complexa que a luta econômica dos operários contra os patrões e o 
governo. Assim, a organização socialista deve ser diferente da organização dos operários para a luta econômica. A 
organização operária é por categoria profissional; a maior possível; a menos clandestina possível. Já a 
organização dos socialistas deve englobar pessoas cuja profissão é a ação revolucionária. Diante dessa 
característica, comum aos membros de tal organização, desaparece toda distinção entre operários e intelectuais e 
entre as diversas profissões de uns e de outros. Essa organização não deve ser muito extensa e é preciso que seja a 
mais reservada possível.  

� Falar da emancipação política da classe operária, da luta contra a arbitrariedade patronal e ficar apegado ao 
legalismo, é não compreender nada das verdadeiras tarefas políticas do socialismo. Nenhum parágrafo de um 
estatuto revela a compreensão da necessidade de se fazer, na massa, uma agitação política, esclarecendo todos 
os aspectos da dominação. Com tais estatutos, nem os fins políticos, nem os fins sindicais do movimento podem 
ser atingidos, porque exigem uma organização por categoria profissional. Comprimido no estreito horizonte do 
economicismo o pensamento perde-se em detalhes que exalam um forte odor de papelada e burocracia. 

� É dever dos socialistas ajudar todo operário que se faz notar por suas capacidades, a se tornar agitador, 
organizador, propagandista, divulgador profissional. Nesse ponto, se desperdiça forças se não se toma a peito, a 
questão de colocar todo operário capaz em condições que lhe permitam desenvolver e aplicar suas aptidões; é preciso 
torná-lo um agitador profissional, encorajá-lo a alargar seu campo de ação, a estendê-lo de uma única fábrica a 
toda a categoria, de uma única localidade a todo o país. Assim, vai adquirir experiência e habilidade em sua 
profissão; vai ampliar seu horizonte e seus conhecimentos; vai observar de perto dirigentes políticos de outras 
localidades e outros partidos; vai esforçar-se por elevar a si próprio ao nível de tais dirigentes e vai aliar o 
conhecimento do meio operário e o ardor da fé socialista à sua competência profissional, sem a qual o 
proletariado não pode empreender a luta tenaz contra um inimigo bem preparado. 

Para garantir as conquistas econômicas e históricas, o sindicato precisa aperfeiçoar seu atual estágio de organização. A prática social 
fala da necessária implantação - teórica e prática - de uma concepção de luta e organização que dê consistência política e ideológica ao 
movimento. É isso que capacita um movimento a fazer a luta econômica, resistir a opressão e contribuir na conquista do poder e construção 
de uma alternativa ao capitalismo. Esta concepção de luta política defende que quanto mais povo organizado, mais poder. A experiência das 
administrações populares reforça a convicção de que o poder não está no voto, no governo... mas, no povo consciente, organizado, 
participante e mobilizado. É a reafirmação de que é a massa que conquista o poder quando dirigida, politicamente, por quem seja capaz de 
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mobilizá-la do ponto de vista orgânico, ideológico e libertador.A concepção reformista expressa uma visão equivocada: a) ao iludir-se que, de 
ganho em ganho econômico, a massa vai conseguir a transformação estrutural; b) na postura basista de seus dirigentes distantes da massa 
que insistem em dirigir a base pela demagogia ou radicalidade verbal; c) na aposta de que a massa, por si só, vai tomar consciência; d) na 
prática artesanal e voluntarista da militância que não se prepara nem estuda para o enfrentamento com o capital; d) na mistura de níveis, de 
compromisso e consciência, na hora escolher pessoas para realizar as atividades. 

 

A experiência da classe oprimida ensina: a) que a luta sindical, econômica, por si, não vai além do reformismo; b) que só a 
luta política, feita por uma organização de quadros selecionados, é capaz de canalizar o embrião da luta econômica para a 
transformação social; c) que um partido, desconectado da massa, necessita deslocar militantes estranhos para dirigir o 
movimento popular; d) que só um partido de novo tipo, inserido nos processos de luta, propõe ou estimula a criação de 
movimentos autônomos onde suas orientações são acolhidas e se tornam decisões da sociedade. Essa concepção pressupõe 
uma organização capaz de encaminhar a pauta imediata, concreta, setorial e específica da luta econômica para garantir a sobrevivência. 
Mas, essa estrutura de massa deve estar ligada a uma organização de quadros, reconhecida, que realize a educação política do movimento e 
o dirija politicamente. O desafio é construir um movimento que contenha, simultaneamente, uma estrutura de massa e uma estrutura de 
quadros. Isso só é possível quando se elabora uma estratégia. 

 
 
 

Educar as massas 
 

Roteiro extraído e adaptado do Livro Vermelho de M T T 
 

� Nunca dissimulamos nossas aspirações políticas. Está bem definido, não cabe a menor dúvida que nosso programa de futuro, o 
programa máximo é fazer nosso País avançar para o Socialismo. Nossa organização e concepção marxista do mundo apontam 
inequivocamente, para esse ideal supremo. O objetivo último é a instauração da sociedade socialista. Não possuir um ponto de vista político 
correto é como não ter alma... 

 
� Além da direção do partido há um fator decisivo: a quantidade da população. Quantidade significa maior fermento de ideias, maior 

entusiasmo e energia. Devemos confiar nas massas e confiar no partido. Esses são dois princípios fundamentais. Se duvidarmos deles, 
nada podemos fazer. 

� O povo, e só o povo, constitui a força motriz na criação da história universal. As massas são os verdadeiros heróis; sem 

compreender isso é impossível adquirir até mesmo os elementos mais básicos. Há que ajudar cada camarada a compreender que 
enquanto estivermos apoiados no povo, e acreditarmos no inesgotável poder criador das massas populares, quer dizer confiar no povo e 
nos identificar com ele, poderemos vencer as dificuldades e nenhum inimigo poderá nos esmagar.. 

� As massas dispõem de um poder ilimitado. Elas podem organizar-se e marchar para todos os lugares e setores de trabalho onde possam 
dar livre curso à sua energia. Elas podem se orientar para a produção, em profundidade e extensão, e criar para si próprias um número 
crescente de obras de bem estar. 
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� As massas têm um entusiasmo potencial inesgotável pelo socialismo. Só uma pessoa que não sabe mais que seguir a velha rotina é 
incapaz de perceber tal entusiasmo; quem segue a velha rotina sempre subestima o entusiasmo popular. As massas podem se levantar 
como poderoso furacão, tempestade ou força vertiginosa e violenta que nenhum poder poderá deter. 

� Quebrarão todas as cadeias e amarras e se lançarão pelo caminho da libertação - sepultarão os imperialistas, caudilhos militares, 
funcionários corruptos, déspotas locais... Todos os partidos revolucionários e todos os camaradas revolucionários serão postos à prova 
pelas massas.  

� A revolução deve apoiar-se nas massas populares, contar com a participação de muita gente. É preciso combater a simples 
confiança num punhado de indivíduos que ditam ordens... que trabalham num frio e quieto isolamento. Tais “dirigentes” resistem 
em dar explicações aos dirigidos e não sabem como dar livre curso à iniciativa e a energia criadora das massas.  

� A razão porque o dogmatismo, empirismo, autoritarismo, seguidismo, sectarismo, burocratismo e arrogância no trabalho popular são 
nocivos e intoleráveis, está no fato de que esses males afastam a militância das massas. O autoritarismo é errôneo porque ultrapassa o 
nível de consciência política das massas e viola o princípio da ação voluntária das massas. O autoritarismo manifesta o mal chamado 
precipitação. 

� A militância não pode pensar que tudo o que ela compreende está também compreendida pelas massas. Só penetrando no seio das 
massas e fazendo investigações é que se pode descobrir se elas compreendem ou não um assunto e se estão ou não dispostas a passar à 
ação. Fazendo assim é possível evitar o autoritarismo. 

� O seguidismo (basismo) é igualmente errôneo porque se mantém abaixo do nível de consciência política das massas e viola o princípio de 
dirigi-las no seu avanço. O seguidismo manifesta o mal chamado lentidão. A militância não deve pensar que as massas não 
compreendem aquilo que eles próprios não compreenderam. 

� Muitas vezes, as massas nos ultrapassam e estão ansiosas para avançar um passo, enquanto os camaradas são incapazes de atuar 
como seus dirigentes. Refletem a opinião de elementos atrasados, tomam tais opiniões como se fosse a opinião das grandes massas e 
põem-se assim a reboque desses elementos atrasados. É o oportunismo de esquerda. 

� A militância deve usar o método democrático de persuasão e educação na sua atividade com a classe trabalhadora. É inadmissível 
adotar a atitude autoritária ou os meios de coerção. O resultado da coerção é submeter sem convencer; isso só serve em relação ao 
inimigo. Ninguém deve seguir cegamente os outros ou encorajar a obediência servil. Além disso, devemos compreender que a educação 
ideológica é um trabalho de longo prazo, paciente e minucioso. Não se pode achar que com tantas conferências ou reuniões se pode 
mudar uma ideologia construída.  

� Para ligar-se às massas importa agir de acordo com as necessidades e aspirações das massas. Todo trabalho com as massas deve 
partir de suas necessidades, e não da vontade de qualquer indivíduo, ainda que bem intencionado. Acontece, às vezes, que 

objetivamente as massas precisam de certas mudanças, mas subjetivamente ainda não estão conscientes dessa necessidade, 

não a desejam ou ainda não estão determinadas a realizá-la. Nesse caso, devemos esperar pacientemente. 
� Devemos seguir dois princípios: a) a necessidade real das massas e não o que imaginamos que sejam suas necessidades; b) o desejo 

livremente expresso pelas massas e as decisões que tomam por si próprias e não as decisões que tomamos em seu lugar. 
� A militância deve fazer com que as massas compreendam que ela representa seus interesses e respira o mesmo ar que elas. Deve 

ajudar para que, partindo dessas realidades, cheguem à compreensão das tarefas mais elevadas como as tarefas revolucionárias. Assim 
vão apoiar a revolução, ajudar a ampliá-la por todo o país, responder aos apelos políticos e lutar, até o fim, pela vitória da revolução. 

� Em vez de colocar-se acima delas, a militância deve penetrar profundamente no seio das massas, despertá-las, contribuir para elevar 
sua consciência política, de acordo com seu nível atual. Seu dever é de, passo a passo, e seguindo o princípio da voluntariedade, ajudá-
las a organizar-se e a travar todos os combates essenciais permitidos pelas circunstâncias internas e externas, de cada momento e lugar. 

� Passar à ofensiva quando as massas ainda não estão despertadas, seria aventureirismo. Se insistíssemos em levar as massas a fazer 
alguma coisa contra a sua vontade, o resultado seria, seria inevitavelmente, o fracasso. Por outro lado, se não avançamos quando as 
massas pedem que se avance, isso seria oportunismo de direita. 

� No trabalho prático, a direção correta é das massas para as massas que significa: a) recolher as ideias das massas 
(dispersas, não sistemáticas); b) concentrá-las (pelo estudo, transformá-las em ideias sintetizadas e sistematizadas); c) 
voltar às massas para propagar e explicar essas ideias, de tal modo que as massas assumam como suas, persistam nelas e 
as traduzam em ação; d) verificar a justeza dessas ideias no decorrer da ação das massas. 

� Depois é preciso voltar a concentrar as ideias das massas e levá-las, outra vez, às massas para que estas persistam nessas idéias e as 
apliquem firmemente. Repetindo, indefinidamente, esse processo, as idéias vão se tornando cada vez mais corretas, vivas e ricas. Essa é 
a teoria Marxista do conhecimento 

� Repetindo: nossa atarefa é recolher as ideias das massas, concentrá-las e levá-las, sempre de novo, às massas para que estas as 
apliquem firmemente. Assim se chega a elaborar as idéias justas de direção. Tal é o método fundamental de direção. Isso exige ir para o 
meio das massas, aprender com elas, sintetizar suas experiências e tirar dessas experiências princípios e métodos ainda melhores e 
sistemáticos. Depois, é preciso explicá-los às massas (fazer a propaganda) e chamá-las a por em prática para resolver seus problemas e 
alcançar a libertação e a felicidade. 

� Por mais ativo que seja o grupo dirigente, sua atividade se reduzirá a um esforço infrutífero de grupinho, se não for combinada com a 
atividade das grandes massas. Mas, se apenas as grandes massas são ativas e não há um forte grupo dirigente que organize essa 
atividade, ela não se manterá por muito tempo, não vai avançar na justa direção, nem atingir um nível mais elevado. 
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� O espírito de abnegação e devoção pelo povo nasce do sentido da responsabilidade da tarefa e do ilimitado afeto pelos camaradas e o 
povo.  

� É preciso eliminar a ideia existente em muitos quadros de que é possível conquistar vitórias fáceis graças a acasos felizes, sem luta dura, 
sem suor sem sangue. 

� Onde há luta, há sacrifício e a morte é coisa frequente. Como temos em mente os interesses e os sofrimentos da maioria do povo, 
sacrificar-se por ele é dar a nossa entrega toda a significação. Mas, é preciso evitar os sacrifícios desnecessários. 

Fevereiro de 2008 
 

CONSTRUIR UM SINDICALISMO DE BASE 
 

Roteiro elaborado em 1987. 
 

A partir do ressurgimento das lutas sindicais, na cidade e no campo, a questão dos sindicatos passou a ter uma importância cada vez 
maior. Essa importância se refletiu na necessidade de conhecer e estudar melhor a luta sindical e compreender as tendências políticas e 
concepções sindicais que vigoram no País.  

Para efeito de classificação do movimento sindical foram popularizadas diversas tipos de referências. A classificação mais corrente 
no País é a seguinte:  
� Sindicatos pelegos - Sindicatos alinhados politicamente com o governo e os patrões. Seu presidente ou  diretoria preocupa-se apenas 

com seu bem estar e, a rigor, trai os interesses da classe trabalhadora.  
� Sindicatos reformistas - Sindicatos que, teoricamente, utilizam a linguagem da reivindicação, da defesa da classe trabalhadora, mas 

ficam só no discurso. Na prática, não organizam a categoria e não encaminham lutas consequentes. Quando encaminham é por mero 
interesse eleitoreiro ou ganhos imediatos da categoria. Esse tipo de sindicalismo busca resultados imediatos e, na prática, se parecem os 
com setores pelegos.  

� Sindicatos atrasados - Sindicatos em mãos de pessoas que não tem ideia da importância do sindicato para a classe trabalhadora. Em 
geral, são ingênuos, despolitizados e assistencialistas, com a visão individualista de atender bem aos associados, sem se preocupar com 
questões importantes e decisórias da classe trabalhadora. A maioria são sindicatos de trabalhadores rurais e de categorias urbanas de 
menor importância política do setor de serviços e profissionais liberais. Em termos de tendência sindical estão presentes em todas as 
centrais. Em termos quantitativos representam, provavelmente, o maior número de sindicatos do País.  

� Sindicatos combativos - Sindicatos que procuram organizar e fazer lutas concretas na defesa e conquista de direitos para a categoria, 
enfrentando patrões e governos, com coragem e intransigência. Esse tipo de sindicato é classificado mais pela forma de atuação de sua 
diretoria, do que pela real e efetiva organização da categoria no sindicato ou pelo nível de sindicalização. Se, a rigor, se tomasse o índice 
de sindicalização da categoria para medir se um sindicato é combativo, atrasado ou reformista se encontrariam poucos, já que a média 
de sindicalização no Brasil, raramente, ultrapassa 17% da categoria. O sindicato combativo se alinha com uma central forte, ainda que se 
possa encontrar sindicatos que, por questões ideológicas, se filiam a outras. 
  Esse tipo de classificação é muito simplista e define muito mais o estilo do presidente e da diretoria, do que revela as 
concepções sindicais que existem por trás dessa prática. Quando partimos da premissa que o sindicato tem uma função importante no 
processo de organização da classe trabalhadora e que deve ter um papel importante no processo de transformação da sociedade, se 
classifica o sindicalismo através das concepções sindicais que existem em nosso País. 
  Essas concepções fazem parte da História do movimento operário internacional. Assim, as diferentes concepções sindicais - 
o que é um sindicato, para que serve e qual seu papel na transformação da sociedade - determinam a prática sindical. Vejamos as 
diferentes concepções sindicais que existem:  
A - Concepção reivindicatória  
  Essa concepção vê o sindicato com a função única de reivindicar, de negociar e até mesmo de ser “um órgão de 
colaboração de classe com os patrões e o governo", na busca de soluções para os problemas econômicos das diferentes categorias.  

Segundo essa concepção, o sindicato deve preocupar-se apenas com as lutas concretas em torno do econômico - salários, creches, 
transportes, condições de trabalho dentro das fábricas, preços para os produtos dos pequenos agricultores, etc. Não deve envolver-se com 
conquistas políticas e muito menos ter ligação com partidos políticos ou contribuir para transformar a sociedade. Isso, dizem eles, seria 
tarefa do partido político. Essa categoria de concepção sindical se subdivide em duas:  

1. Concepção reivindicatória dos pelegos atrasados Esses sindicalistas só enxergam as pequenas lutas de suas categoria e 
dificilmente ampliam para a classe trabalhadora. No processo reivindicativo privilegiam a ação de “negociar com os patrões e o 
governo”; falam em “diálogo" em vez da organização e "mobilização" da categoria. Sua fala é "deixa que eu faço para a categoria". 

2. Concepção reivindicatória/ assistencialista/ reformista. Nessa concepção encontram-se os dirigentes sindicais que defendem o 
sindicato como apolítico e veem o sindicato como uma ferramenta só de conquistas econômicas. Esforçam-se para "mobilizar" a 
categoria, utilizam um discurso combativo, mas não procuram organizar as bases sindicais de forma efetiva e duradoura. Na prática, 
submetem a luta sindical a partidos políticos ao qual estão vinculados; sem misturar dizem porque o partido é que deve conduzir as 
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lutas políticas. Costumam fundamentar suas posições em teses Marxistas-leninistas. Essa concepção sindical é praticada por 
sindicalistas vinculados à chamada esquerda tradicional ou reformista. 

B - Concepção "Revolucionária” 
Essa concepção vê o sindicato como a principal ferramenta para organizar a classe trabalhadora e tomar o poder. Equiparam o 

sindicato à força de um partido. Uns menosprezam o partido, outros o aceitam, mas relativizam sua força, priorizando a atividade sindical 
para chegar à construção do socialismo.  

Por isso, sua prioridade é na ação sindical; justificam como sendo a ação direta das massas na luta contra a burguesia e o 
capitalismo, não apenas lutas econômicas. Utilizam um discurso, inflamado, ideologizado e radicalizado, distante das massas e não raro 
sectário.  

Sua concepção de organização sindical não fala em organizar as massas, as bases da categoria, mas organizar quadros sindicais 
espalhados nas fábricas e locais de trabalho. Sua capacidade e militância perseverante vai conduzir as massas às lutas concretas e 
permanentes. 

Também justificam suas posições em teses, sobretudo, de Marx e alguns grupos buscam inspiração filosófica no anarquismo ou na 
chamada tendência política do socialismo autogestionário, criticando o papel centralizador do partido e o papel autoritário do Estado.  

Para eles, a base da transformação da sociedade é o sindicato, inclusive como base para organização posterior da sociedade, 
garantindo as comissões de fábrica e a auto gestão econômica da sociedade pelos trabalhadores.  

Essa concepção sindical é praticada por sindicalistas vinculados ao setor do esquerdismo disseminados em inúmeros grupos políticos 
e partidos pequenos de linha anarquista, trotskistas ou sem definição.  
C – Concepção Reivindicatória/Revolucionária 

Essa concepção sindical considera como função do sindicato organizar as categorias para as conquistas econômicas. Essas questões 
econômicas são formas de mobilizar, conscientizar e organizar a massa, mas com  vinculação das lutas econômicas à luta política. A luta por 
melhores salários, preços, terra... devem ajudar as massas a descobrir as limitações dessas conquistas e prepará-las  para a atuação 
partidária de transformação da sociedade. Ou seja, reserva ao sindicato um papel tático de encaminhar as lutas econômicas dentro de uma 
estratégia política de conscientizar, politizar e preparar as massas para atuarem nos partidos políticos. 

Essa concepção que também se fundamenta em teses de Marx e Lênin, considera importante desenvolver a prática sindical que 
organize as massas, criando instrumentos de atuação e participação sindical que "organize" as bases. Isto é, mobiliza as massas para as 
conquistas, sem ficar só nisso (diferenciando-se da concepção reformista que chega apenas a mobilizar). Também vê a necessidade de 
organizar as amplas massas e não só os "quadros-super-preparados” (nisso se diferencia da concepção dita revolucionária).  

Essa concepção não atrela o sindicato a um partido (como a concepção reformista), nem quer assumir a função de partido (como a 
concepção revolucionária). Ela busca vincular as massas, a partir das lutas econômicas, na luta política e encaminhá-las para o partido. Essa 
concepção sindical é praticada em um número pequeno de sindicatos de setores importantes da classe trabalhadora e em alguns sindicatos 
ou movimentos camponeses. 

 

ESTRATÉGIA 

Estratégia é uma estrada que canaliza, dá sentido e coordena as diversas batalhas de uma guerra. A estratégia é uma 
prática organizada para tornar possível um objetivo que interessa a um grupo, a um movimento, a uma classe. Essa 
prática com intencionalidade definida leva em conta o contexto sócio, econômico, político, cultural, histórico... a 
disposição da militância e o ânimo do povo.  

 

PLANO ESTRATÉGICO  

Objetivos da estratégia 
• Construção de um movimento de massa que 

responda às necessidades concretas e 
específicas da categoria. 

• Preparação de quadros capazes de dirigir o 
movimento de massa e de relacionar a luta 
econômica e popular com a luta política que 
vise transformar, pela raiz, a estrutura da 
sociedade capitalista e se empenhe na 
construção da nova ordem social. 
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Tarefas prioritárias da estratégia 
� Constituição de uma Direção que elabore, acompanhe e comande o processo de organização e luta. 
� Elaboração da Mensagem Política que expresse para categoria e para a sociedade, a proposta específica e estratégica do 

Movimento. 
� Elaboração do Plano de Construção Nacional que assegure sua coesão orgânica e política, através da: 

� Escolha de regiões prioritárias selecionadas pela quantidade de trabalhadores, importância das empresas, 
volume de renda, o histórico de luta, a presença de outras forças sociais, a situação geográfica... 

� A construção do modelo orgânico que seja capaz de mobilizar a massa, organizar os grupos de base, estruturar 
a militância e resistir em conjunturas de luta institucional ou ofensivas de rompimento. 

� A elaboração do plano de formação política, técnica e cultural, com visão latino-americana, que qualifique a 
base, a militância, a direção e os formadores. 

� Organização do plano de autossustentação (política, financeira, estrutural) que garanta a vida, atividades e 
reprodução do movimento, com participação direta da base e autonomia frente as fontes de recursos; 

� Preparação ideológica e técnica, em formas de agir e comportar-se para defender a militância e a massa e 
evitar sua dispersão, captura ou desmoralização; 

� Formulação de uma política de alianças consistente com organizações populares, entidades e pessoas, do 
campo e cidade, no nível nacional e internacional, definindo  alianças, parcerias e apoios. 

� Estabelecimento de um sistema de comunicação ágil com produção de análise própria e regular que alimente a 
ação da militância, em todos os níveis. 

� Formulação do Plano de lutas de caráter anticapitalista parte das necessidades sentidas da categoria, conta com seu 
envolvimento e atento à sua própria base social, ao governo, às empresas e à opinião pública.  

O plano de lutas é a concretização da estratégia. Em torno dele se realiza o plano de construção (áreas prioritárias, modelo 
orgânico, programa de formação, autossustentação, defesa, política de alianças, comunicação). O plano  sindical de lutas se 
organiza em três eixos: 

1. Lutas em torno do salário para garantir ganhos reais e manter os direitos conquistados. Essas lutas aparecem em 
bandeiras como.... 

2. Lutas por  condições econômicas e sociais de vida e trabalho  com denúncias de violação dos direitos básicos 
(escola, infraestrutura, saúde, segurança, lazer)... 

3. Lutas por um novo modelo de transporte urbano e dentro de um modelo de desenvolvimento social que sirva ao 
povo. Essas lutas se traduzem em bandeiras como...  

 

Educação Popular e Trabalho Popular 

“Educação Popular é o esforço de mobilização, organização e capacitação popular para o exercício do poder” 
P. Freire 

Só o conhecimento liberta. O conhecimento é mais que informação, palestra, curso ou leitura de um livro – 
quem sabe como fazer mas não faz, ainda não sabe. As informações sobre como nadar são insuficientes para a 
prática de nadar. Quem nunca fez, ainda que tenha estudado como fazer, só sabe, quando aplica as orientações 
conforme os grupos, lugares, ritmos e culturas concretas. O conhecimento pressupõe informação, assimilação e 
aplicação prática dos conceitos. Quando colocado a serviço de uma estratégia, o saber pode tornar-se força material 
que transforma a natureza e a sociedade. 

A educação é um instrumento que torna comum o saber a serviço de uma estratégia de poder. Toda educação 
tem uma intencionalidade, explícita ou implícita, pois, todo conhecimento tem um objetivo, uma direção e uma 
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finalidade. O conhecimento é conhecimento de algo, a partir de uma perspectiva. A educação está sempre a serviço 
de uma ideologia e de uma proposta. 

Numa sociedade de classes, não pode haver educação que seja a favor de todos – será sempre a favor de 
alguém e contra outrem. A educação serve para que uma pessoa se acomode ao mundo ou se envolva em sua 
transformação. Por isso, a formação é um processo dialético de tradução, reconstrução e criação do conhecimento 
que capacita educadores/educandos a ler criticamente a realidade, com intenção de transformá-la.  

A Educação Popular é uma concepção de formação que opta por um dos pólos da luta de classe – a classe 
oprimida, o povo em marcha. Na classe oprimida, opta por quem está na produção de riquezas. E, na classe 
trabalhadora, opta por quem se dispõe a um processo de transformar, pela raiz, a estrutura da sociedade capitalista. 
“quem quiser fazer só pedagogia, só metodologia, sem uma visão política, acaba fazendo uma contra-educação 
popular” - M. Cristina 

A Educação Popular é uma ferramenta político-pedagógica para: a) traduzir, divulgar e recriar o conhecimento como força material 
para transformar a realidade; b) Construir, divulgar e acompanhar a implantação da estratégia da organização popular como resposta aos 
desafios do cotidiano e da história; c) Qualificar quadros militantes que se dispõem a transformar, pela raiz, a estrutura do sistema 
capitalista, no nível político, econômico, ideológico e cultural... d) Elevar o nível de consciência da classe oprimida; e) incorporar o povo como 
protagonista; e) Facilitar o entendimento e aplicação do conteúdo e metodologia popular, comprometendo as pessoas com a multiplicação 
criativa. 
 A Ed. Popular adota a concepção dialética onde as perguntas do presente, inspiram-se na ciência (teoria, história) para projetar o 
futuro. Na atividade formativa, conforme o momento do grupo, utiliza o método indutivo que parte do real, concreto, biográfico para o geral 
ou o método dedutivo que vai do geral para o particular. O que não muda é o envolvimento de todos os atores como partes corresponsáveis 
em todo o processo. 
 A Educação Popular é uma ferramenta político-pedagógica cujo objetivo é: a) traduzir, divulgar e recriar o conhecimento como força 
material para transformar a realidade; b) Construir, divulgar e acompanhar a implantação da estratégia da organização popular como 
resposta aos desafios do cotidiano e da história; c) Qualificar quadros militantes que se dispõem a transformar, pela raiz, a estrutura do 
sistema capitalista, no nível político, econômico, ideológico e cultural... d) Elevar o nível de consciência da classe oprimida e incorporar o povo 
como protagonista; e) Facilitar o entendimento e aplicação do conteúdo e da metodologia popular, comprometendo as pessoas com a 
multiplicação criativa. 
 A Ed. Popular adota a concepção dialética onde as perguntas do presente, inspiram-se na ciência (teoria, história) para projetar o 
futuro. Na atividade formativa, conforme o momento do grupo, utiliza o método indutivo que parte do real, concreto, biográfico para o geral 
ou o método dedutivo que vai do geral para o particular. O que não muda é o envolvimento de todos os atores como partes corresponsáveis 
em todo o processo. 
 A pedagogia da Educação popular considera: a) O querer do educador, sua mundivisão e seu acúmulo de conhecimento da prática 
social; b) As demandas e potenciais da classe trabalhadora, seus anseios e reivindicações; c) O contexto, pois, as pessoas são situadas e 
mergulhadas numa teia de relações econômicas, históricas, culturais, religiosas, políticas, sociais, subjetivas...; d) A postura do intercâmbio, 
onde as partes se assumem como protagonistas, com papéis específicos. 

A Educação Popular é um processo coletivo de elaboração, tradução e socialização do conhecimento que capacita 
educadores e educandos a ler criticamente a realidade para transformá-la. A apropriação crítica dos fenômenos, e suas 
raízes, permite o entendimento dos momentos e do processo da luta de classes, a quebra toda forma de alienação e a  
descoberta do real e de sua superação. 

A luta Popular e o trabalho de base 

O movimento popular é a justa reação da classe oprimida – individual ou coletiva,pacífica ou violenta, 
espontânea ou organizada - contra diferentes formas de injustiça e dominação. A reação pode ser contra a 
exploração econômica, contra abusos de poder, contra a manipulação ideológica, contra a discriminação ou 
preconceito de cor, sexo, religião, idade, etnia...  
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Para que as massas oprimidas cheguem a tomar uma posição política não é suficiente a propaganda e a 
agitação. A massa precisa fazer a experiência política do enfrentamento, fazer ações que resolvam problemas 
concretos; esse passo imediato deve se ligar a marcha geral dos acontecimentos por mudanças radicais.  

Trabalho de base deve ser parte de um movimento de massa, autônomo, de caráter nacional que contribui na 
construção de um projeto estratégico de transformação da sociedade. Esse movimento considera as realidades e 
culturas regionais e deve responder às necessidades concretas desse povo. O trabalho de base é condição e sustento 
do trabalho de massa; o trabalho de massa é a expressão e consequência do trabalho de base. 

A massa não significa o povo desorganizado e sem consciência. Mas, o conjunto da classe trabalhadora que 
produz as riquezas materiais e espirituais do País. O movimento de massa significa a parte organizada de uma 
categoria profissional ou setor da sociedade que se junta para conquistar interesses específicos, concretos e 
imediatos. 

O Trabalho de base deve ser parte do movimento popular, autônomo, de caráter nacional que contribua na 
construção de um projeto estratégico de transformação da sociedade. Esse movimento considera as realidades e 
culturas regionais e deve responder às necessidades concretas desse povo. Repetindo - O trabalho de base é 
condição e sustento do trabalho de massa; o trabalho de massa deve ser expressão e consequência do trabalho de 
base. 

O que é Trabalho de Base 

Trabalho de Base é a ação política, realizada por militantes de uma organização popular, que, conhecendo a realidade de um 
território, desperta, organiza e acompanha sua população na solução dos problemas cotidianos e liga essa luta a luta geral contra 
a opressão.  

A finalidade prioritária do trabalho de base é: a) responder às necessidades concretas de uma categoria 
profissional ou setor da sociedade; b) e produzir quadros militantes para dirigir politicamente a luta 
econômica e organizar a política de transformar, pela raiz, as estruturas da sociedade capitalista. 

O que é base? 

Base quer dizer fundamento, alicerce, sustentação, início, parte indispensável. Na origem da palavra, base 
significa andar sobre os próprios pés. Na história do Movimento Popular, a palavra base foi juntando vários 
significados, onde um completa o outro. 

• Base da pirâmide - Nasce da análise da sociedade capitalista, dividida em classes, onde a classe trabalhadora produz as riquezas e a 
classe proprietária (terras, fábricas, bancos...) se apodera dos frutos do trabalho. Quem trabalha é a base do mundo e ao descobrir a 
força que têm, pode derrubar a velha pirâmide e organizar uma sociedade sem opressão. 

• Comunidade de base – Nasceu com a experiência da população de resolver um problema concreto em um bairro ou comunidade (luz, 
água, asfalto, saúde, festa). Tomou força com as CEBs que levou os cristãos ao compromisso social, a partir da sua fé evangélica. 

• Categoria profissional – Na reconstrução das organizações populares, sobretudo os sindicatos, a palavra base passou a significar o 
conjunto de pessoas com a mesma profissão e os mesmos interesses econômicos, ainda que não sejam afiliadas, nem se mobilizem. 

• Opção política – O crescimento da luta popular mostrou que não basta alguém trabalhar ou ser explorada para ser militante da 
transformação. Base, então, passou a significar a parte do povo que se mexe, que toma consciência da opressão e se engaja num 
processo de construção de uma nova sociedade. Qualquer pessoa, não importa a origem, pode ser base desse projeto político 
alternativo ao capitalismo. 

Base é o povo em movimento que produz as riquezas e é explorado e manipulado pelas elites dominantes, em todos os espaços. 
Significa começo, sustentação ou algo indispensável que não pode faltar. É, sobretudo, aquela parte da classe oprimida que se 
dispõe e dar sustentação a um processo de mudança, sempre. 
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Eficiência e eficácia do Trabalho de Base 

Uma atividade eficiente (bem realizada) pode até gerar a euforia do participativo. Mas, seria uma prática tão 
autoritária como à imposição, se não se for eficaz, se não tornar pessoas e grupos em protagonistas na 
transformação da realidade. Uma experiência popular é eficaz: 

• Quando anima, apaixona e a identidade e a dignidade das pessoas (autoestima). 

• Quando mobiliza porque rompe com a situação de dormência, fatalismo e a sensação de impotência gerada pela dominação. 

• Quando aumenta o grau de consciência e de apropriação dos conteúdos e do método. 

• Quando capacita, política e tecnicamente, a militância para atuar sobre realidade através da experimentação direta e permanente. 

• Quando qualifica militantes à uma reprodução criativa, como parte que se tornam multiplicadoras. 

• Quando canaliza as lutas de emancipação para um projeto alternativo à inclusão capitalista, onde não há lugar para a classe 
oprimida.  

Como fazer o Trabalho de Base 

O trabalho de base não tem receita, porque é feita com pessoas que têm ritmos, culturas e história 
bem diferentes, Mas, ao comparar diversas experiências, é possível descobrir vários pontos em comum: 

1. Quem começa - Qualquer pessoa que desperta e fica insatisfeita com a exploração vai descobrir que não basta se queixar das 
injustiças e que sozinha não será capaz de acabar com a opressão. Então, a luta começa com as pessoas que se dispõem a entrar 
num processo coletivo de luta pela transformação.  

2. Onde começar - A luta acontece lá onde está a classe oprimida: na fábrica, bairro, escola, nos movimentos. Qualquer lugar, na 
cidade ou campo; a prisão foi lugar onde a militância fez seu posto de luta. O melhor é escolher o grupo ou lugar com condições de 
espalhar e influenciar outros grupos e lugares.  

3. O núcleo de militantes - A primeira tarefa do Trabalho de Base é a formação de um time de pessoas com compreensão e disposição 
para entrar num processo. É bom ter gente nova de idade e de mentalidade. Essa escolha é baseada na confiança e sua tarefa é 
formular um plano de trabalho: escolha do lugar, tempo de começar, jeito de aproximação, primeiros contatos, recursos 
necessários... 

4. Conhecer os quatro cantos do território – Conhecer vai além das informações, ainda que necessárias. Conhecer é aproximação, é 
contatar, é colocar o corpo numa realidade. O conhecimento da realidade vem pela observação, conversas, pesquisas. Conhecer e 
ser conhecido é não ser estranho ao território.  Este exercício exige certa cumplicidade e aprendizado para favorecer a integração, a 
troca e a confiança. Entre as informações indispensáveis estão: 

� As que tratam do território: geografia, jeito,  cultura, costumes, saberes, população... 
� As que tratam da economia: tipo de trabalho, número trabalhadores, renda... 
� As que mostram a composição social e política: lideranças, personalidades, entidades e organizações a favor e contra o 

povo... 
� As que indicam carências e potenciais: situação social, valores culturais e artísticos... 
� As que revelam fantasias: sentimentos e desejos, ainda que “ingênuos” ou reproduzidos. 
� As que falam da resistência - individual, grupal, espontânea organizada, pacífica, violenta... 

5. Descobrir sementes de militantes - Mais importante que fazer grandes reuniões é descobrir pessoas insatisfeitas e com disposição 
para as mudanças, que pensem além de sua família, sejam coerentes entre o que prometem e fazem e sejam discretas. Pessoas que 
se destacam nesses critérios podem tornar-se referências, adiante. 

6. Fazer ações concretas - Os dados da realidade podem sugerir propostas concretas de ação. A militância deve sentir o que o povo 
quer fazer. A ação a ser feita é aquela onde povo participa porque está dentro da compreensão, momento e ritmo que o grupo 
suporta – jogo, festa, celebração, protesto, mutirão, disputa política... O povo em geral, se mexe quanto sente que vai perder ou 
pensa que pode ganhar. 

A militância pode e deve apresentar propostas. Não pode impor porque as ações impostas não são assumidas 
ou geram acomodação. É decisivo acertar nas primeiras ações; para isso é essencial a análise das 
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possibilidades de vitória. Na luta, se ganha ou se perde. Mas, é a vitória que anima a vontade de continuar. A 
derrota, sobretudo, no começo, só aumenta no povo o sentimento de fraqueza e impotência. 

A pirâmide – música angolana 
Na terra dos homens pensada em pirâmide 

há poucos em cima e muitos na base 
na terra dos homens, pensada em pirâmide 

os poucos de cima, esmagam a base. 
Ó povo dos pobres povo dominado 

que fazes aí com ar tão parado 
o mundo dos homens tem que ser mudado 

levanta-te povo não fiques parado. 
Na terra dos homens, pensada em pirâmide 

viver não se pode, pelo menos na base 
o povo dos pobres, que vive nas bases 

vai fazer cair a velha pirâmide 

7. Organizar a base - A Organização Popular é uma ferramenta para juntar e ampliar participantes, animar o processo de luta 
permanente, fazer a formação, repartir o poder e conquistar vitórias.  

O centro da luta é o movimento real da classe oprimida. Quando uma pessoa agarra-se a cargos ou a 
estrutura, torna-se arrogante pensa ser mais importante que a luta. Para evitar a corrupção política, 
financeira e moral, além do cultivo dos princípios, é necessário renovar a militância e fazer com que cada 
pessoa assuma uma tarefa na luta direta. 

8. Formação política - Uma ação puxa outra, quando é bem preparada, e, depois é avaliada para examinar os avanços e os recuos. 
Fazer ações e refletir sobre elas é a primeira “escola” onde militância e povo se qualificam. A formação política é uma necessidade 
de quem luta pela vida. Só o entusiasmo e a força são insuficientes para vencer o poder da opressão. 

A classe oprimida precisa descobrir as raízes da exploração, criar solução para seus problemas e juntar sua força e pensamento para vencer a 
dominação. Sem formação, a luta mais feroz não passa de uma luta espontânea contra os efeitos da exploração. A formação deve responder 
aos níveis de consciência de sua base, militância e direção. 

9. “Sair” do território - O Trabalho de Base se fortalece quando une a luta imediata de seu território com a luta geral da classe 
trabalhadora, nos nível regional, nacional e até internacional. Nessa “saída”, a militância adquire experiência e habilidade; alarga 
seu horizonte e seus conhecimentos; observa outras pessoas e outras práticas. É desafiada a elevar seu nível de consciência e o 
ardor de sua fé socialista. 

10. Fazer a propaganda - Quem acredita no que faz, quer que essa ideia se espalhe. Fazer propaganda é repartir as lições que o povo 
aprendeu na sua experiência de luta. É denunciar as injustiças e anunciar os sonhos para atrair gente para a mesma esperança. 
Propaganda não é inventar emoções para impressionar ou iludir alguém. No início, é feita de pessoa a pessoa. Quando a luta cria 
raízes e já pode encarar o sol, a propaganda é feita de forma aberta: faixas, imagens, boletins... Muita gente é atraída para a luta 
popular, atingidos pela propaganda. 

Caminho  
Na primeira noite , eles se aproximam 

e roubam uma flor do nosso jardim,  
e não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escondem: 
pisam as flores, matam nosso cão...  

e não dizemos nada 
Até que um dia, o mais frágil deles 

entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz, 
e conhecendo nosso medo,  
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arranca-nos a voz da garganta. 
E como não dissemos nada, 
 já não podemos dizer nada 

A "alma" do Trabalho de Base 

O trabalho de base não uma “tática” para atrair o povo. Nem um conjunto de técnicas que, se bem aplicado, 
pode dar bons resultados. O trabalho de base é uma paixão assumida por gente que se entrega por seu tesouro. É a 
paixão indignada contra a injustiça e cheia de ternura por quem se dispõe à construção da solidariedade. Esse modo 
apaixonado de crer no povo e de multiplicar os esclarecimentos sobre a nova sociedade invade o coração de quem 
luta pela causa da justiça e alimenta essa convicção contagiante. 

Assim, o trabalho de base torna a política uma atividade humana, sensível, comprometida e criativa. Este 
segredo, plantado na alma das pessoas, torna-se uma força interior que a impulsiona, principalmente nos momentos 
de dor, de dúvida e de derrotas. Mas, está presente na alegria de viver, na disposição de luta, na esperança sem 
ilusões, nos símbolos, na beleza do ambiente, nas celebrações e, sobretudo, no companheirismo. Essas expressões e 
atitudes revelam, desde já, o sabor da convivência solidária que se deseja para todas as pessoas. 

ranulfo 
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A Comuna de Paris, 1871 
Peter Kropotkin1 

   

No dia 18 de março de 1871, o povo de Paris levantou-se contra o governo que desprezava e detestava e declarou 

que Paris era agora uma cidade independente, livre e dona do seu destino.  Essa derrubada do poder central 

aconteceu sem a costumeira encenação teatral que normalmente  acompanha as revoluções. Não houve tiros e o 

sangue não chegou a correr sobre as barricadas. Quando o povo armado saiu às ruas, os governantes fugiram, as 

tropas abandonaram a cidade e os funcionários civis refugiaram-se apressadamente em Versalhes, levando tudo o 

que podiam. O governo se evaporou como uma poça de sangue estagnado em meio à brisa da primavera e no dia 19 

de março Paris se viu livre da sujeira que a havia maculado, sem que tivesse corrido quase nenhuma gota de sangue 

de seus filhos. Entretanto essa mudança assim obtida deu início a uma nova era na  longa série de revoluções pelas 

quais os povos começavam a trocar a servidão pela liberdade. Sob o nome de “Comuna de Paris”, nasceu uma nova 

idéia que havia de se tornar o ponto de partida para revoluções futuras. Como acontece sempre, essa idéia não tivera 

origem no cérebro de um individuo isolado, nem era fruto das reflexões de um filosofo. Ela surgiu do espírito 

coletivo, nasceu no coração de toda a comunidade.  

 

Mas a princípio era algo vago e muitos daqueles que agiram e deram suas vidas para defendê-la não a viam com os 

mesmos olhos com que hoje a vemos. Eles não percebiam o alcance da revolução que haviam criado ou as 

possibilidades do novo conceito que acabavam de  pôr em prática. Só depois é que começaram lentamente a 

entender suas conseqüências. Só mais tarde, quando começaram 

a refletir sobre o novo conceito é que ele se tornou mais claro e 

preciso e a beleza, justiça e importância dos resultados 

obtidos puderam ser avaliados.  Durante os cinco ou seis anos 

anteriores à Comuna, o socialismo ganhara novo alento 

graças ao rápido desenvolvimento da Associação 

Internacional de Operários. Em suas filiais regionais ou durante os 

congressos que realizava, os trabalhadores da Europa se 

encontravam e trocavam idéias sobre a questão social, algo que 

nunca tinham feito antes. Entre aqueles que percebiam que a 

revolução social era inevitável e que se preparavam ativamente 

para vivê-la, surgiu um problema que deveria ser resolvido antes de qualquer outro: O atual desenvolvimento da 

indústria forçará a eclosão de uma grande revolução econômica;  essa revolução abolira a propriedade privada, 

fazendo  com que todo o capital reunido pelas gerações pregressas passe a ser um bem comum a todos.   

 

Após essas mudanças no sistema econômico, qual seria a melhor forma de organização política?  

 

“Não poderá ser uma agremiação apenas nacional respondeu a Associação Internacional mas deve estender-se além 

das fronteiras artificiais e de todos os limites naturais.” Logo essa idéia grandiosa apossou-se do coração e do cérebro 

dos homens e, embora venha sendo perseguida desde então pelos esforços conjuntos de reacionários dos mais 

variados tipos, permanece viva ainda hoje. E quando as vozes dos povos em revolta tiverem removido os obstáculos 

que impedem o seu progresso, ela ressurgira mais forte do que nunca... Mas ainda faltava descobrir quais deveriam 

ser os elementos que iriam compor essa gigantesca associação. A essa pergunta, foram  dadas duas respostas que 
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expressavam duas correntes distintas. Uma falava em estado popular; outra, em anarquia. Os socialistas alemães 

defendiam a idéia de que o estado deveria apossar-se de todos os recursos e riquezas acumuladas, distribuindo-as 

entre as associações de operários e mais, que estes deveriam tomar a si as atividades de produção e comércio e, de 

uma maneira geral, todas as atividades da sociedade. A isso os socialistas latinos, que tinham atrás  de si uma grande 

experiência revolucionária, responderam dizendo que seria um milagre se tal estado pudesse um dia existir, mas que, 

se isso chegasse a acontecer, certamente ele acabaria por se tornar a pior das ditaduras.  

 

Esse ideal de criar um Estado todo-poderoso e bom é apenas uma cópia de algo que existiu no passado, diziam, e 

confrontavam-no com a idéia de um novo ideal, a anarquia, isto é, a abolição total do estado, um sistema em que 

todas as formas de organização social, da mais simples à mais complexa, fossem obtidas através de federações livres, 

reunindo grupos populares de produtores e consumidores. Até mesmo os socialistas mais liberais admitiram que a 

anarquia sem dúvida representava um tipo de organização bem superior àquela pretendida pelo estado popular. 

Mas, diziam eles, o ideal anarquista é algo tão distante, que não podemos perder tempo com ele agora.  Ao mesmo 

tempo, a verdade é que a teoria anarquista necessitava de uma forma de expressão que fosse clara e concisa, uma 

fórmula ao mesmo tempo  simples e pratica, em que pudesse demonstrar suas origens e incorporar suas concepções, 

onde provasse que era apoiada por uma tendência que já existia antes entre o povo. Uma federação de associações 

operárias e grupos de consumidores que não levasse em conta as fronteiras e se mantivesse  independente em 

relação aos estados já existentes ‘parecia urna idéia demasiado vaga: e mais, era fácil perceber que ela não poderia 

satisfazer totalmente a infinita variedade de exigências humanas. Era preciso encontrar uma fórmula mais simples, 

mais facilmente compreensível, que tivesse uma base firme e bem enraizada na vida real.   

 

Se o problema se resumisse apenas a encontrar a melhor forma de elaborar urna teoria, poderíamos dizer que as 

teorias, como teorias, não são assim tão importantes. Mas enquanto uma nova idéia não encontra uma forma de 

expressão clara e precisa, a partir de fatos concretos, tais como eles existem na realidade, ela não conseguirá 

apoderar-se da mente dos homens. Nenhum homem se animará a mergulhar no esconhecido se não for animado por 

idéias positivas e claramente formuladas que lhe sirvam, por assim dizer, como um trampolim quando chegar o 

momento.  Quanto a esse momento, será preciso que a própria vida o indique. Durante cinco longos meses, Paris 

esteve cercada pelos alemães. Durante cinco meses, ela precisou lançar mão de seus próprios ‘recursos vitais e de 

toda a força moral de que dispunha. Teve então idéia de sua capacidade de resistência e percebeu o que ela 

significava. Percebeu também que o bando de tagarelas que havia tomado o poder não tinha a menor idéia sobre 

como organizar a defesa da cidade ou sobre como promover seu desenvolvimento interno. Viu um  governo que se 

opunha a todas as manifestações de inteligência daquela metrópole poderosa. Entendeu, finalmente, que qualquer 

governo é impotente para proteger-se das grandes catástrofes ë incapaz de preparar o caminho para a evolução.  

 

Durante o cerco, a cidade vira seus defensores, os operários, sofrendo as mais terríveis privações enquanto os 

ociosos se regalavam em meio a um luxo insolente e, graças aos esforços do governo central, presenciara o fracasso 

de todas as tentativas de acabar com essa situação escandalosa. E cada vez que o povo demonstrava sinais de um 

desejo de libertar-se, o governo colocava novos grilhões na corrente. Essas experiencias fizeram com que se chegasse 

naturalmente à conclusão de que Paris  precisava libertar-se, tornar-se uma comunidade independente, capaz de 

satisfazer sozinha todas as aspirações de seus cidadãos.  Mas a Comuna de Paris não podia ser mais do que uma 

primeira tentativa. Iniciada ao término de uma grande guerra, espremida entre dois exércitos prontos a dar as mãos 

para esmagá-la, ela não se atreveu a enveredar pelo caminho da revolução econômica. Não iniciou um processo de 
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expropriação do capital ou de organização do trabalho. Não soube ao menos avaliar os recursos da cidade. Também 

não conseguiu romper com a tradição de um governo representativo, nem procurou realizar dentro da comuna, o 

mesmo tipo de organização que, partindo do simples, chegas- se ao mais complexo, e que fora instaurada 

externamente pela proclamação da independência da cidade e a livre associação das federações.   

 

E no entanto, o certo é que se a Comuna de Paris tivesse durado mais alguns meses, ela teria sido inevitavelmente 

levada pelas circunstâncias em direção a essas duas revoluções.  Não esqueçamos que a classe média francesa gastou 

quatro anos (de 1789 a 1793) em ações  revolucionárias, antes que conseguisse transformar a monarquia limitada 

numa república. Deveríamos pois surpreender-nos ao ver que o povo de Paris não conseguiu ultrapassar de um salto 

a distância que separa uma comuna anarquista de um governo de espoliadores?  Além disso, não devemos esquecer 

que a próxima revolução que, pelo menos na França e na Espanha deverá ser comunista, vai retomar o trabalho da 

Comuna de Paris no ponto que foi interrompido pelos massacres da soldadesca de Versalhes. A Comuna foi enfim 

derrotada e sabemos muito bem como a classe média se vingou do susto que o povo lhe havia pregado ao tentar 

soltar as cordas que seus senhores mantinham em torno dos seus pescoços.  Isso veio provar que a sociedade 

moderna é, na verdade, composta por duas classes: de um lado, o homem que trabalha e cede mais da metade 

daqui- lo que produz aos que detêm o monopólio da propriedade e que, no entanto, parece indiferente aos males 

que os patrões podem fazer-lhe; de outro, o ocioso, o espoliador que odeia o seu escravo e que está sempre pronto a 

matá-lo, como se ele fosse uma caça qualquer, um homem animado pelos mais selvagens instintos sempre que vê 

ameaçada a sua propriedade.   

 

Depois de ter cercado o povo de Paris e fechado todas as vias de saída, o 

governo soltou sobre eles um bando de soldados embrutecidos pelo vinho e  

pela vida na caserna, homens que haviam sido publicamente instruídos para 

“acabar logo com os lobos e suas crias”. Depois dessa orgia louca, dos corpos 

empilhados após esse extermínio em massa, veio a vingança mesquinha, o 

chicote, os ferros, os golpes e insultos dos carcereiros, a quase morte pela fome, 

enfim todos os requintes da crueldade. Poderá o povo esquecer esses fatos? 

Derrubada mas não vencida, a Comuna renasceu. Já não é mais um sonho dos 

vencidos, acariciando  na imaginação a bela imagem da esperança. Não! A 

comuna se tornou hoje o objetivo visível e definido da revolução que ruge sob os 

nossos pes. A idéia penetrou fundo entre as massas, que a recebe com gritos de 

entusiasmo. Contamos com a geração atual para fazer com que a revolução 

aconteça dentro da comuna, para pôr um fim ao ignóbil sistema de exploração 

nas mãos da classe média, para livrar o povo da tutela do Estado e iniciar uma 

nova era de liberdade, igualdade, solidariedade. Dez anos nos separam do dia 

em que o povo de Paris derrubou o traidor que subira ao poder no crepúsculo do Império; por que será que as 

massas oprimidas do mundo civilizado ainda hoje sentem uma irresistível atração pelo movimento de 1871? Por que 

a idéia representada pela Comuna de Paris ainda fascina os operários de todos os países?  

 

A resposta é fácil. A revolução de 1871 foi, antes de mais nada, uma revolução popular, feita pelo próprio povo, 

surgindo espontaneamente da massa e nela encontrando seus defensores, seus heróis e seus mártires. E exatamente 

por ser tão “baixa”, a classe média jamais pode perdoá-la. E ao mesmo tempo, o que a tornava tão popular era seu 
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caráter de revolução social, uma idéia certamente um tanto vaga, talvez inconsciente, mas ainda assim um esforço no 

sentido de obter enfim, depois de séculos de luta, a verdadeira liberdade, a verdadeira igualdade para todos os 

homens. Era o levante das camadas mais baixas buscando a conquista dos seus direitos. Muitas foram as tentativas 

feitas para mudar o verdadeiro significado dessa revolução, representando-a como um simples esforço para retomar 

a independência de Paris e desse modo constituir um pequenino Estado dentro da França. Mas nada pode ser mais 

falso. Paris não procurou se isolar da França, nem muito menos conquistá-la pela força das armas; a ela não agradaria 

a idéia de permanecer encerrada dentro de suas próprias fronteiras, como uma monja num convento: o que a 

inspirava não era o espírito limitado do claustro. Se ousara reclamar sua independência, se tentara evitar a 

interferência do poder central em seus assuntos, foi porque vira nessa independência uma forma de elaborar com 

tranqüilidade as bases da futura organização política e de provocar uma revolução social dentro de seus próprios 

limites. Uma revolução que teria alterado completamente todo o sistema de produção e troca, dando-lhe como base 

a justiça; que teria modificado totalmente as relações  humanas colocando-as em pé  de igualdade; que teria 

renovado a nossa moral social baseando-se na igualdade e na solidariedade. Para o povo de Paris, a independência 

da cidade era apenas um meio, seu objetivo maior era a revolução social.   

 

E esse objetivo poderia ter sido atingi-lo se a revolução de 18 de março tivesse seguido seu curso natural, se o povo 

de Paris não tivesse sido trucidado pelos assassinos de Versalhes. A verdadeira preocupação do povo de Paris, desde 

os primeiros dias de sua independência, foi encontrar uma idéia precisa e clara, algo que pudesse ser facilmente 

entendido por todos e que resumisse em poucas palavras o que era necessário para que a revolução se tornasse uma 

realidade.  Mas uma grande idéia não pode germinar num só dia, por mais rápida que seja a elaboração e a difusão 

de idéias durante os períodos revolucionarios. Ela precisa sempre de um determinado tempo para que possa 

desenvolver-se, para que penetre na massa, transformando-se finalmente em ação e a Comuna de Paris não lhe deu 

tempo suficiente. Ela fracassou principalmente porque, como já observamos antes, há dez anos atrás o socialismo 

passava por um período de transição.  

 

O comunismo autoritário e semi-religioso de 1848 já não conseguia conquistar as mentes mais práticas e mais livres 

da nossa época. O coletivismo que tentará juntar o sistema de salários com a propriedade privada era 

incompreensível, despido de atrativos e cheio de falhas que dificultavam a sua aplicação na prática. O comunismo 

livre ou anarquista recém começava a tomar forma no cérebro dos operários e ainda não  tinha coragem de provocar 

as críticas daqueles que defendiam o governo. Estavam todos indecisos. Os próprios socialistas, sem um objetivo 

definido em vista, não se atreviam a lançar-se sobre a propriedade privada; eles se iludiam com a desculpa que já 

impedira a ação de muitos outros em épocas anteriores: “Precisamos ter primeiro a certeza de que venceremos e só 

depois será possível ver o que pode ser feito”.  

 

Certeza na vitória! Como se houvesse alguma forma de criar uma comuna livre sem acabar com a propriedade 

privada. Como se fosse possível vencer o inimigo quando as massas não estão diretamente interessadas na vitória da 

revolução, percebendo que ela poderá trazer bem estar moral, material e intelectual para todos! Eles tentaram 

consolidar a Comuna e só depois tratar da revolução social sem perceber que a única forma correta de agir seria 

consolidar a Comuna através da revolução social.  O mesmo aconteceu com respeito ao conceito de governo. Ao 

proclamar a Comuna livre, o povo de Paris proclamara também um princípio básico do anarquismo, ou seja, a 

derrubada do estado. Mas como o conceito de anarquismo recém começava a surgir, não tardou para que fosse 

contido, e logo o velho princípio da autoridade ressurgiu e o povo se outorgou um Conselho nos moldes dos 
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conselhos municipais já existentes.  Entretanto, se admitimos que a existência de um governo central que regule as 

relações entre as comunas e algo totalmente desnecessário, por que deveríamos admitir que necessitamos dele para 

regular as relações mútuas dos vários grupos que constituem a comuna? E se deixamos que as próprias comunas 

diretamente interessadas decidam sobre as questões que interessam várias cidades ao mesmo tempo, por que 

recusar esse direito aos vários grupos que compõem cada comuna? Assim como nos parece desnecessária a 

existência de um governo fora da comuna, deveríamos também perceber a inutilidade de um governo dentro dela. 

 

Mas em 1871, o povo de Paris, que já derrubou tantos governos, recém fazia a sua primeira tentativa de revolta 

contra o próprio sistema: conseqüentemente, deixaram-se levar pela admiração fetichista que os governos 

inspiravam então e criaram o seu próprio governo. O resultado todos conhecem. Paris enviou seus filhos mais 

dedicados para a Câmara Municipal. Lá, perdidos entre pilhas de velhos documentos, obrigados a legislar quando o 

instinto lhes dizia que deveriam estar agindo entre a massa, obrigados a discutir quando era necessário agir, a 

acomodar-se quando a melhor política teria sido lutar e, finalmente, perdendo a inspiração que so e renovada pelo 

contato continuo com as massas, eles se viram reduzidos à impotência. Paralisados pela distância que os separava do 

povo – o centro e coração da revolução – eles próprios acabaram paralisando a iniciativa popular.  Assim, a Comuna 

de Paris, fruto de um período de transição, nascida sob a mira das armas prussianas, estava destinada a desaparecer. 

Mas pelo seu caráter eminentemente popular. ela deu origem a uma nova série de revoluções e pelas idéias que 

lançou tornou-se a precursora de todas as revoluções sociais.  

 

O povo aprendeu a lição e, quando surgirem mais uma vez na França os protestos das comunas revoltadas, ele já não 

esperara que o governo tome atitudes revolucionárias. Quando tiverem se libertado dos parasitas que os devoram, 

tomarão posse de toda a riqueza social disponível de acordo com os princípios do comunismo anarquista. E quando 

tiverem abolido totalmente a propriedade privada, o governo e o estado, irão se organizar livremente, de acordo 

com as necessidades indicadas pela própria vida. Rompendo as correntes, derrubando seus ídolos, a humanidade 

marchará em direção a um futuro melhor, desconhecendo senhores e escravos e venerando ainda os mártires que 

pagaram com seu sofrimento e o seu sangue naquelas primeiras tentativas de emancipação que iluminaram a nossa 

marcha pela conquista da liberdade.   
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A REVOLUÇÃO RUSSA 

Nahuel Moreno, As Revoluções do Século XX; Ed. Sunderman, 2006 

 

 

 

A revolução russa se deu através de vários fenômenos ou acontecimentos. Entre eles, nos ocorridos na revolução dc 

fevereiro se combinam características de fundamental importância. 

 

a) A revolução de Fevereiro: 

Resumindo, a revolução de fevereiro se caracteriza pelo seguinte: 

Primeiro, é uma mobilização operária e popular urbana, de caráter insurrecional, sem ireção partidária, embora os 

operários de vanguarda, em especial os educados pelos bolcheviques, cumpram um papel de direção. Segundo, essa 

mobilização urbana não derrota as forças armadas, mas somente provoca uma profunda crise em seu seio. Teceira, 

por seu objetivo imediato, pela tarefa histórica que cumpre, é uma revolução democrático-burguesa, já que derruba 

o czar para instaurar um regime democráticoburguês. Quarto, essa revolução democrático-burguesa é parte da 

revolução socialista internacional: mais concretamente, é parte fundamental da luta do proletariado mundial para 

transformar a guerra imperialista em guerra civil. Quinto, também é parte da revolução.socialista na própria Rússia, 

já que o poder do czar não era só o dos latifundiários, mas também em grande parte, era o poder da própria 

burguesia que havia pactuado com o czar. 

 

Sexto, também era parte da revolução socialista na Rússia porque a classe que havia derrotado o czar era a classe 

operária como condutora do povo, principalmente dos soldados. Sétimo, também era socialista porque os 

trabalhadores e o povo somente poderiam solucionar os problemas diários que os angustiavam se enfrentassem de 

forma imediata os latifundiários e capitalistas, que, com a queda do czar, tinham se transformado em inimigos 

imediatos e diretos dos trabalhadores. Oitavo, tudo isso significava que a revolução de fevereiro colocava na ordem 

do dia a tarefa estratégica de fazer uma revolução socialista nacional e internacional, na medida em que os 

explorados continuariam sendo explorados se o processo revolucionário se detivesse na revolução de fevereiro e nas 

fronteiras nacionais, quer dizer, se continuasse existindo um poder burguês. Nono, os trabalhadores não eram 

conscientes de que a revolução que realizaram era socialista nos aspectos que assinalamos e que exige, portanto, 

avançar até a tomada do poder pela classe operária. Depois de fevereiro, os trabalhadores acreditavam que não era 

necessário fazer outra revolução. Por isso, como Trotsky, chamamos de revolução inconsciente à de fevereiro. 

Décimo, os partidos reformistas que dirigem o movimento operário e de massas, não satisfeitos em defender o 

regime burguês e de compor um governo com a burguesia, inculcam no movimento de massas o respeito ao regime 

burguês e combatem duramente a luta por levar a cabo a revolução socialista, com o pretexto de que a revolução de 

fevereiro será toda uma época (ou seja, que o regime democrático burguês poderia durar muito tempo), até que se 

possa colocar a revolução socialista (somente quando a Rússia fosse um grande país capitalista); e que portanto a sua 

primeira tarefa era desenvolver o capitalismo. 
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b) O poder dual: 

Como produto do triunfo da revolução de fevereiro, surge um regime absolutamente diferente do czarismo, com 

amplíssimas liberdades democráticas, assentado num exército em crise e, fundamentalmente, nos partidos pequeno-

burgueses que dirigem o movimento de massas. Desaparece a instituição monárquica czarista e passam a jogar um 

papel central, como instituição de governo, os partidos operários e populares dirigidos pela pequena burguesia. 

Devido ao ascenso revolucionário, esse regime é extremamente débil. A Terceira Internacional o definiu como um 

regime kerenskista, porque foi Kerensky quem simbolizou suas diversas etapas. Essa profunda revolução no regime 

político não se refletiu no caráter do estado, que continuava sendo um instrumento da burguesia e dos latifundiários. 

Não se deu uma mudança nas classes que detinham o poder estatal. 

 

Mas, de qualquer maneira, se deu uma situação extremamente crítica em relação ao estado, que já se havia dado em 

outras oportunidades, mas que na Rússia, depois de fevereiro de 1917, adquiriu um caráter dramático. Abre-se uma 

etapa de subsistência do estado burguês, porém completamente em crise. Essa crise é conseqüência do fato que o 

movimento operário e de massas, através de suas próprias instituições, mandava, tinha poder em muitos setores da 

sociedade, tanto ou mais poder que o estado burguês. Os órgãos de luta e de poder do movimento de massas foram 

os sovietes de operários, camponeses e soldados, os sindicatos, os comitês de fábrica. Os sovietes eram organismos 

de poder “de fato”. Em alguns lugares, o povo fazia o que o soviete ordenava, não o que ordenava o governo. Em 

outros lugares, era o contrário. Por isso o chamamos de poder dual ou duplo poder. Isto era dinâmico, mudava. 

Porém, tomado de conjunto, o poder mais forte, quase dominante, eram os sovietes, não o governo burguês. O 

poder soviético se assentava na crise do estado burguês, fundamentalmente na profunda crise das forças armadas, 

em que os soldados não acatavam as ordens e desertavam aos milhares da frente de combate. Diante desse estado 

semidestruído, o poder dominante era o operário, camponês e dos soldados. 

 

Definimos o kerenskismo e o poder dual como um regime porque é uma combinação, embora muito instável, de 

distintas instituições: o governo, a cúpula militar e os partidos burgueses e pequeno-burgueses por um lado, e por 

outro, os sovietes e outras organizações operárias e populares. O poder da burguesia vinha também dos próprios 

sovietes, porém de forma indireta, através de sua direção. Os socialistas revolucionários e mencheviques tinham a 

maioria nos sovietes e convenciam os operários, camponeses e soldados de que tinham que apoiar o governo 

burguês. 

c) O golpe de Kornilov: 

No transcurso da revolução russa ocorre, pela primeira vez na história (com a única exceção da repressão à Comuna 

de Paris) um golpe contra-revolucionário de tipo burguês, capitalista. Houve quem opinasse que o golpe de Kornilov 

era pró-czarista, a serviço dos latifundiários feudais. Trotsky polemizou contra eles, insistindo em que era um golpe 

claramente pr&capitalista e contra-revolucionário, não pró-feudal. Esse golpe, que nao triunfou, prenuncia futuros 

golpes da contra-revolução burguesa que mais tarde, desgraçadamente, triunfaram: o de Mussolini, Chiang Kai Chek, 

Hitler e Franco. Com Komrnilov surge, pois, um novo tipo de contra-revolução: a contra-revolução fascista,burguesa, 

não feudal. O golpe de Kornilov é derrotado pela mobilização da classe operária e de todos os partidos que se 

reivindicam dos trabalhadores, que se unem para enfrentá-lo. Os bolcheviques mudam a sua tática. Até então, 

vinham centrando todos os seus ataques contra Kerensky e colocando que devia ser derrotado e que os sovietes 

deviam tomar o poder.  

 

Porém, quando Kornilov ataca, definem que esse golpe é o grande perigo contra-revolucionário e chamam à unidade 
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de todos os partidos operários e populares, em primeiro lugar ao próprio Kerensky, para combater, de armas na mão, 

a contra-revolução de Kornilov. Passam a um segundo plano os ataques a Kerensky. Deixam de exigir sua derrubada 

de forma imediata, como tinham feito até então. Agora, denunciam Kerensky porque é incapaz de fazer uma luta 

revolucionária conseqüente, apelando para medidas anticapitalistas audazes, de transição, para derrotar Kornilov. 

 

d) O governo operário e camponês: 

Para essa etapa da revolução, Lênin e Trotsky levantaram uma possibilidade política e uma palavra-de-ordem: que os 

partidos reformistas (socialista-revolucionário e mencheviques) tomassem o poder, como direção indiscutível dos 

sovietes. Tratava-se de fazer uma revolução que mudasse o caráter do estado, construindo um novo sobre a base de 

instituições soviéticas. Se os partidos reformistas aceitassem a proposta de Lênin, essa revolução seria pacifica. Ao 

mesmo tempo, se os reformistas o fizessem, os bolcheviques se comprometiam a não apelar para a luta violenta para 

derrotá-los e sim para a luta pacifica dentro dos sovietes, para tentar conquistar a maioria, e converter-se no partido 

governante desse novo estado, o estado operário soviético. Essa política de Lênin e Trotsky foi rechaçada pelos 

partidos reformistas, que se negaram a levar os sovietes ao poder. Essa reivindicação ficou como uma hipótese 

teórica de amplas perspectivas para o futuro das lutas revolucionárias, embora acreditemos que levou a algumas 

confusões sobre o desenvolvimento e o caráter dessa política e o tipo de estado que surgiria se tivesse êxito. 

 

e) A revolução de Outubro 

Foi uma insurreição dirigida e organizada pelo partido operário marxista revolucionário, os bolcheviques. Ganharam a 

maioria dos sovietes e os dirigiram a fazer uma revolução contra Kerensky, quer dizer, contra o regime de fevereiro e 

seu governo, e fizeram com que os sovietes tomassem o poder. Foi definida por Trotsky como a revolução 

consciente. Desta forma, mudaram o caráter do estado. Ao contrário da revolução de fevereiro, com esta revolução 

não foi apenas o regime político que mudou, mas também o caráter do estado: deixa de ser um estado a serviço da 

burguesia e nasce um estado da classe operária apoiada nos camponeses e nos soldados. Não é uma revolução 

somente política, como a de fevereiro, mas uma revolução social. 

 

Como toda revolução social, a de outubro também é uma revolução política, porque inaugura um novo tipo de 

regime, quer dizer, mudam totalmente as instituições que governam. Até outubro, governavam os partidos 

burgueses e pequeno-burgueses reformistas, apoiando-se no exército burguês em crise. A partir de outubro, 

desaparecem o exército e a polida da burguesia e deixam de governar os partidos burgueses e pequeno-burgueses 

reformistas. Começa a dirigir o estado uma instituição ultra-demócratica e que organizava o conjunto dos explorados: 

os sovietes de operários, camponeses e soldados. À frente destes novos organismos ou instituições do Estado se 

coloca o partido bolchevique, que era um partido revolucionário, internacionalista e também profundamente 

democrático, onde se discutia tudo através de tendências, frações ou individualmente, e praticamente nada se 

votava por unanimidade. 

 

f) A revolução econômico-social: 

Cerca de um ano depois da revolução de outubro, se realiza a expropriação da burguesia. Foi uma medida defensiva 

do~regime soviético, diante da sabotagem econômica dos donos das empresas industriais.Embora a expropriação 

não seja produto de nenhuma mudança no caráter do Estado e do regime político, que continua sendo o poder da 

classe operária e do povo (Estado)dirigidos pelos sovietes acaudilhados pelo partido bolchevique (regime), é a grande 

revolução, porque transforma repentinamente as relações sociais de produção. A partir da expropriação e 
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estatização das indústrias, desaparece a burguesia como classe social e se instaura a economia nacionalizada, 

planificada e operária.Esta revolução, a mais importante de todas, embora não se dê na esfera política e sim na 

econômica, se denomina revolução econômico-social. É a mudança total do caráter da economia. 

 

g) A guerra civil: 

É o enfrentamento final, armado, entre o proletariado e a burguesia. Esta, em unidade com o imperialismo mundial, 

tenta fazer uma contra-revolução para reinstalar os burgueses e senhores de terra na propriedade e no poder do 

Estado, e é derrotada. Durante meses e meses, se enfrentam um conjunto de exércitos reacionários, contra-

revolucionários, ligados aos diferentes imperialismos e a intervenção de fato de 21 países capitalistas, contra o 

exército vermelho. A guerra civil é a expressão da luta de classes, com enfrentamentos entre territórios e exércitos 

inimigos, que refletem classes diferentes. Só depois da guerra civil pode-se dizer que surgiu um governo unitário para 

toda a URSS. 

O REGIME LENINISTA 

Nahuel Moreno, As Revoluções do Século XX; Ed. Sunderman, 2006 

 

Todo cate estudo insiste em definir os regimes, por uma razão fundamental: esquematizando podemos dizer que 

todo o nosso programa se sintetiza no objetivo de impor um regime leninista. Isto significa que somos inimigos 

irreconciliáveis dos regimes operários atuais, os quais definimos, pela negativa, como anti-leninistas. O que caracte-

riza nosso programa em relação a todas as organizações operárias, inclusive os atuais estados operários que se dizem 

socialistas, é que nós queremos levar a cabo uma revolução política que mude seu atual regime por um leninista. Por 

isso é fundamental precisar as características essenciais do regime de Lenin e Trotsky em seus primeiros anos. 

Algumas das características que assinalamos foram suprimidas pelo próprio regime soviético devido a circunstâncias 

excepcionais, a guerra civil ou a fome. Porém, catas exceções não anulam a regra, já que tanto Lenin como Trotsky 

sempre insistiram que eram momentâneas e que o regime devia ser como nos primeiros anos.Quatro características 

fundamentais: 

 

1) Socialmente, a classe operária, com suas organizações, domina o aparato estatal. 

No regime soviético, a estrutura básica do estado são os sovietes de operários e camponeses. Dada a imensa maioria 

de camponeses, impõe-se um tipo de representação que garanta a maioria operária e seu controle do aparato 

estatal. 

 

2) O regime político é de democracia operaria irrestrita. 

a) Ninguém pode cercear a mais absoluta liberdade para todos os operários que participam dos sovietes. Todos os 

operários têm direito a participar de suas organizações, sindicatos, comitês de fábrica e sovietes. Nenhum operário 

pode ser expulso ou ter negado o uso de palavra ou de qualquer das liberdades individuais, mesmo que 

politicamente seja conservador. b) Pluripartidarismo. Dentro dos sovietes não são legais apenas os partidos 

revolucionários que estão no governo (os bolcheviques e os socialistas revolucionários de esquerda), mas todos os 

partidos reformistas (os mencheviques e os socialistas revolucionários de direita) e ainda os partidos burgueses 

(desde que haja operários e camponeses que os apóiem e constituam frações). 

 

c) Liberdades muito maiores que sob o regime democrático-burguês Abre-se a etapa de maiores liberdades políticas, 
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culturais, artísticas, científicas, de reunião, imprensa e informação que a humanidade já conheceu. Todos os partidos 

têm papel e facilidades para publicarem suas opiniões. Os artistas e cientistas têm a mais absoluta liberdade de 

expressão e investigação, O governo põe à disposição de todo o povo salões grátis para quando quiserem se reunir 

ou fazer assembléias. Não há nenhum tipo de censura O regime não tem arte, nem ciência oficiais, já que não 

interfere nelas, somente lhes dá proteção para que todas as correntes se expressem. d) Independência dos 

sindicatos frente ao estado. Depois de vencida a guerra civil, a URSS de Lenin lutou e legislou para que os sindicatos 

fossem absolutamente independentes do estado, para poderem expressar a vontade dos trabalhadores: se estes 

queriam fazer greves tinham todo direito de fazê-las, bem como de reunir-se, e fazer assembléias para votá-las. 

 

3) Um regime revolucionário para a luta permanente. 

É um regime que foi eleito majoritariamente, de forma democrática, pelos operários nos sovietes. Essa votação tem 

um significado: as organizações operárias votaram a direção e a política revolucionária do partido bolchevique. É por 

essa razão que o regime soviético impulsiona a mobilização revolucionária permanente da classe operária e do 

campesinato, para avançar cada vez mais na revolução interna e internacional É um regime para a luta permanente 

dos operários russos e do mundo. Os sovietes são órgãos de luta e governamentais. Sob Lenin e Trotsky, jamais 

perderam seu caráter de órgãos de luta para se transformarem em meros órgãos administrativos do estado. 

 

4- Um partido operário, democrático, revolucionário e Internacionalista. 

Todas as características que assinalamos para o regime estão concentradas e muito mais elevadas, conscientes, no 

partido que dirige o regime soviético, o Partido Bolchevique. a) Operário - O Partido Bolchevique sempre foi um 

partido operário por sua ideologia, sua atividade (inclusive a dos seus dirigentes), seus militantes e seus quadros. O 

Partido Bolchevique ganhava as eleições, por exemplo, somente nos bairros operários mais concentrados. b) 

Democrático - Tudo se resolvia por discussão e votação. Praticamente não houve nenhuma resolução importante do 

partido que tenha sido adotada por unanimidade. Depois que se tomou o poder, esta democracia e liberdade 

absoluta para os militantes se ampliou muito mais. As maiores discussões se faziam publicamente, nas páginas dos 

jornais oficiais do partido. Nenhum dirigente jamais foi expulso do partido por suas opiniões ou suas discussões com 

a direção. 

 

c) Revolucionário - O partido incentivava permanentemente a mobilização revolucionária das massas. Começava, a 

escala nacional e internacional, a levantar um programa de transição, de mobilização permanente das massas. 

Considerava que a tomada do poder era uma razão fundamental para acelerar a mobilização revolucionária não 

somente a nível nacional, mas internacional, O centro de toda sua política visava desenvolver a mobilização do 

proletariado mundial e das massas oprimidas para fazer triunfar a revolução socialista internacional. Sem isso não 

havia nenhuma possibilidade de triunfo definitivo na própria URSS. d) Sua mais importante conquista foi a Terceira 

Internacional - Seu internacionalismo se concretizou na tarefa fundamental de fundar a Terceira Internacional para 

dirigir a revolução socialista O próprio Partido Bolchevique resolveu subordinar-se à Internacional, já que a revolução 

russa é somente uma parte, decisiva, mas sempre parte, da revolução mundial deixou de ser um partido russo para 

se transformar em uma seção da Terceira Internacional. Os dirigentes do partido proclamavam aos quatro ventos que 

seu internacionalismo chegava até, se necessário, à disposição de sacrificar a revolução russa para pie triunfasse a 

alemã, muito mais importante para a revolução mundial. A Terceira Internacional foi, como o Partido Bolchevique 

essencialmente operária, democrática, revolucionária. Foi o partido mundial da revolução socialista, da luta 

permanente até o triunfo do socialismo no mundo todo. 
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A Revolução chinesa: da agressão Ocidental ao Maoísmo 
 
 

A formação do Kuomintang: a insatisfação com a presença estrangeira e a inépcia governamental em resolver o 

problema do estatuto semicolonial em que a China vivia, gera o protesto crescente da intelligentsia chinesa. O 

inconformismo tem seu maior intérprete na figura venerável de Sun Yat-sen, nascido em 1866 e considerado o 

patriarca da China Moderna, que fundou em 1894 a União pelo Renascimento da China, cujo programa tinha por 

base o nacionalismo e a modernização do país explicitados em seis pontos: 1º) derrubar o governo manchu, 2º) 

estabelecer uma república, 3º) salvaguardar a paz mundial, 4º) favorecer a nacionalização da terra, 5º) favorecer a 

cooperação sino-japonesa, 6º) rogar às outras potências para agirem favoravelmente em relação ao movimento 

republicano- revolucionários chinês. O programa de Sun Yal-sen, que o obrigou a um longo exílio no exterior entre 

1895 a 1911, resultou do florescimento da burguesia urbana chinesa ocidentalizada. Não fazia referência à trágica 

situação dos camponeses submetidos ao despotismo de administradores locais (o ya-men), corroídos pela usura e 

pelas prestações de serviço idênticas às corvéias feudais. Antes da proclamação da República em 1911, a China ainda 

vai conhecer a última tentativa de expulsão dos estrangeiros: a rebelião os Boxers (1900). 

 

O levante dos boxers: a revolta nacionalista de 1900 - chamada de Movimento Yijetuan - que eclodiu nos arredores 

de Pequim, em reação a uma série de abusos cometidos pelos estrangeiros, foi reconhecido pelas autoridades 

imperiais como uma isurgência legítima. Um dos cartazes espalhados por Pequim dizia "Odiamos profundamente os 

tratados que prejudicam o país e trazem calamidades ao povo. Os altos funcionários traem a nação; os baixos os 

seguem no jogo. O povo é injuriado mas não faltarão desagravos". Os yijetuans conseguiram inclusive cercar por 56 

dias as legações estrangeiras que possuiam bairro a parte na capital. Outros dos seus versos afixados nos templos 

chineses dizia: "quando os demônios de fora/ forem expulsos até o fim/ o grande Ching [a dinastia manchu reinante], 

unido, junto à nossa terra trará a paz enfim". Para sufocar a rebelião, organizou-se uma internacional colonialista, 

uma tropa composta por 20 mil soldados (japoneses, russo, ingleses, americanos, franceses e depois por alemães) foi 

enviada para ocupar a sede imperial, onde penetrou em 14 de agosto de 1900. Os boxers, abandonados pela 

imperatriz viúva Tsisi, foram cruelmente sufocados e suas lideranças decapitadas. "Arrasem Pequim!" - que 

seguissem o exemplo de Átila! essa foi a recomendação do imperador Guilherme II da Alemanha aos oficiais que 

partiam para a China. Depois dessa aberta e brutal intervenção militar, o outrora orgulhoso Império Celestial 

definitivamente tornara-se a "colônia de todas as metrópoles". Para infamar ainda mais as autoridades do império, 

os colonialistas obrigaram a que fossem chineses os carrascos que executaram as sentenças de morte dos principais 

líderes da rebelião de 1900.  

 

A república chinesa de 1911: o colapso do regime manchu chega a seu fim com a deposição da dinastia Ching (uma 

dinastia que reinava na China desde o século 17). O seu último representante o imperador-menino Puyi foi afastado 

por um golpe incruento. Tudo parecia indicar que a China entrara ainda que lentamente no rol das nações modernas 

com a adesão ao regime republicano. O presidente provisório Sun Yat-sen porém não conseguiu manter-se 

efetivamente no poder, renunciando em 15 de fevereiro de 1911. Para decepção geral, assume a presidencia o 

despótico general Yaun Shin-kai, que acaba por fazer maiores concessões aos estrangeiros devido ao escasso apoio 

interno e a desorganização geral do país. O desalento da intelectualidade com o movimento republicano de 1911 

esta espelhado no conto de Lu Sun "Verdadeira história de Ah Q", onde ele o descreve como um contecimento 
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confuso, promovido por charlatães onde somente gente ignorante e crédula termina perdendo a vida. O 

desaparecimento do poder central acelerou a proliferação pela China afora das trágicas e deletérias figuras dos 

senhores da guerra (tukiuns), déspotas locais que possuem exércitos privados, que ao mesmo tempo em que 

espoliam os camponeses, lutam entre si, numa revivência das guerras feudais européias. 

 

Desde a morte de Yuan, o impopular general-presidente, até o surgimento do novo "homem forte", o general Chiang 

Kai-shek (a partir de 1926), o país se encontrará dilacerado pelos conflitos internos. Aproveitando-se dessa situação e 

da guerra que eclode na Europa em 1914, o Japão obriga a China e aceitar as "21 petições" que é mais um gole na 

taças da infindável amargura nacional. Como resultado da evolução da União pelo Renascimento da China. Fundou-se 

em 1912 o Kuomintang (Partido Nacional do Povo), que tem seu cérebro teórico em Sun Yat-sen e seu braço armado 

no jovem general Chiang Kai-shek. Rapidamente os nacionalistas ganham prestígio na China meridional, enquanto o 

norte do país se vê convulsionado pelas quadrilhas dos senhores de guerra que lutam pelo controle de Pequim, umas 

apoiadas pelos japoneses, outras pelos ocidentais. O projeto do Kuomintang prevê a unificação nacional sob uma 

liderança caudilhesca baseada numa organização autoritária sem participação popular, similar ao movimento dos 

"jovens turcos" de Kemal Atatürk que ocidentalizou o antigo império otomano nos anos 20. A ascensão dos 

Nacionalistas ganhará novo impulso com a eclosão da Revolução bolchevique de 1917 e com o término da Primeira 

Guerra Mundial, da qual a China participou ao lado das Potências Ocidentais, esperando desse modo anular os 

"tratados iníquos" aos quais os japoneses a submeteram, bem como retomar o controle dos territórios "arrendados" 

à Alemanha. 

 

 

O impacto da Revolução Russa e a I Guerra Mundial 
 

O impacto da Revolução Russa de 1917: a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia, em 1917, teve enorme 

repercussão sobre os povos coloniais. A partir de 1918 registra-se internacionalmente uma radical mudança na 

postura em relação às regiões dominadas pelas potências européias. Tanto o Presidente Wilson dos Estados Unidos, 

como Lenin chefe do Comitê Central do PC da URSS, esboçam estratégias alternativas à situação colonial, que ambos 

ao seu modo consideram historicamente superadas. Já nos "14 Pontos" do Presidente Wilson foi feita referência 

explícita a que os países colonizadores deviam governar doravante "no interesse dos povos por eles submetidos". 

Lenin tinha uma proposta mais radical, recomendou aos asiáticos e aos africanos que lutassem contra o colonialismo, 

que desse fim à dominação imperialista. A atenção dos bolcheviques pelos assuntos asiáticos aumentou na medida 

em que a Revolução socialista ficou circunscrita à Rússia, não se expandindo pelo resto da Europa industrializada 

como esperavam. No 11º Congresso da Internacional Comunista vamos encontrar a elaboração das táticas a serem 

adotadas sobre a questão colonial, recomendando-se que: 

 
"...todos os partidos socialistas devem ajudar ao movimento democrático-burguês de 
libertação de seus países" ao mesmo tempo em que devem "apoiar especialmente os 
movimentos camponeses nos países atrasados contra os latifundiários, contra todas as 
sobrevivências do feudalismo e esforçar-se por adotar o movimento camponês de um 
caráter mais revolucionário, estabelecendo uma aliança, a mais estreita possível, entre 
o proletariado socialista da Europa Ocidental e movimento revolucionário dos 
camponeses do Oriente..." (3). 

 
Até então, as ideias socialistas eram apanágio de uma escasso grupo de intelectuais ocidentalizados que se 

concentravam em Pequim. Os principais textos marxistas, como o "Manifesto Comunista", haviam sido publicados 
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em 1906 e de forma completa em 1919/20. Somente em 1923 começaram a serem editadas as traduções 

sistemáticas de Marx, Engels e Lenin. (3) Lenin, V.I. El despertar de Asia, 1920.  

 
O nacionalismo chinês encontra-se com o marxismo: entre esses admiradores da revolução russa encontrava-se Li 

Ta-chao, o bibliotecário-chefe da Universidade de Pequim, um intelectual prestigiado e reconhecido editor de 

revistas, que era também um nacionalista que sofria em ver a China ser tantas vezes humilhada. A Revolução Russa 

pareceu-lhe a redenção dos chineses. Num famoso artigo ele enalteceu o governo de Lenin dizendo que "a vitória do 

bolchevismo dá o sinal à revolução mundial do século 20", depositando suas esperança de que a teoria leninista 

pudesse também emancipar os asiáticos. Viu no erguimento da URSS uma nova civilização, diferente da Ocidental e 

da Asiática e capz, por sua posição geográfica, de intermediar no futuro as relações entre o Oriente e o Ocidente. No 

pequeno círculo de estudos que ele organizou em 1918 - Sociedade de Pesquisas Marxistas - para estudar a 

experiência russa, acolheu um jovem hunanês que também trabalhava na biblioteca como ajudante: Mao Tse-tung. 

Como o papel do proletariado na China era de pouca significação, visto o país ser habitado por "mar de camponeses", 

Li Ta-chao cunhou a expressão "nação proletária" para integrar a China inteira na doutrina marxista, porque ela 

estava à mercê da exploração de todos os paises industriais. A teoria da "nação proletária" enfrentando um mundo 

hostil, dominado por grnades potências, irá ressurgir nos anos 60 quando Lin Piao, então o braço direito de Mao Tse-

tung, a fez reviver para explicar a posição da China Popular frente à URSS e aos E.U.A. Simultâneamente. O Partido 

Comunista Chinês, por sua vez, foi fundado discretamente por um letrado chamado Chen Tu-hsiu, na cidade de 

Shangai em 1921 (por incrível que pareça numa das salas de um colégio católico para moças), estando presentes 57 

membros-fundadores, entre os quais Mao Tse-tung. 

 
O Pacto Yoffe - Sun Yat-sen: a URSS seguindo a estratégia de apoiar movimentos nacionalistas anticolonialistas, 

procurou aproximar-se diplomaticamente do Koumintang. Para sedimentar a aliança entre os comunistas russos e os 

nacionalistas chineses assinaram o "Pacto Yoffe - Sun Yat-sen" em 1923, segundo o qual os soviéticos passariam a dar 

assistência administrativa e militar para reforçar politicamente os nacionalistas chineses, ao mesmo tempo em que 

ordenavam ao esquálido PC chinês a dar seu apoio integral ao Kuomintang. 

  

O Movimento Quatro de Maio de 1919: outro fator de grande importância no desenvolvimento da história 

revolucionária da China foi a Primeira Guerra Mundial. Em 14 de agosto de 1917, os chineses declaram guerra à 

Alemanha na esperança de contar com a colaboração das potências colônias no período pós-guerra. Solicitavam que 

a) as grandes potências renunciassem às suas esferas de influências na China, b) que as tropas estrangeiras fossem 

retiradas, c) que lhes fossem abolidas a jurisdição consular e os correios postas estrangeiros e, por último d) que lhes 

fossem devolvidas as concessões e territórios arrendados, bem como a restituição das alfândegas. No grande tratado 

de Paris de 1919, acertado entre vencedores e derrotados da Iª Guerra Mundial, as demandas chinesas para por fim 

ao estatuto semicolonial em que a China se encontrava não foram aceitas, pois a Inglaterra, a França e o Japão 

negaram-se a acatá-las, apesar delas terem o apoio do Presidente Wilson. 

 
O fracasso dos diplomatas chineses na conferência de paz de Paris provocou enormes manifestações estudantis em 

Pequim, voltadas não só contra a dominação estrangeira como contra a impotência do governo. A explosão social 

que teve início em 4 de maio de 1919 estendeu-se por diversas regiões do país congregando estudantes, jornaleiros, 

artesãos e trabalhadores. Os ministros filo-nipônicos foram obrigados a renunciar e a China não assinou o Tratado de 

Paz. O que não alterou em nada a situação em que se encontrava. Para os historiadores da China Contemporânea 
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porém, o Movimento Quatro de Maio é o marco da grande marcha rumo à libertação nacional. A rebelião estudantil 

e operária acendeu a chama do radicalismo político como exerceu enorme influência cultural com sua crítica 

acerbada ao confucionismo e ao imobilismo social da China. Os antigos valores entravam definitivamente em 

declínio. Para a nova geração de chineses urgia dotar o país de condições teóricas e culturais que superassem a 

mediocridade e a paralisia em que se encontrava, além da vexaminosa subordinação às potências colonialistas. A 

insatisfação contra o Tratado de Versalhes tem reações distintas na Alemanha e na Itália, onde nazistas e fascistas 

vão capitalizar a frustração nacional gerada pela iniqüidade do Tratado e igualmente denunciar a fraqueza dos seus 

governantes perante as potências vencedoras. 

 

Lu Sun e a rebeldia dos letrados: o mais representativo nome da rebelião dos letras estimulada pelo Movimento 

Quatro de Maio foi o escritor e tradutor Lu Sun (ou Zhou Shuren). Ele, como tantos outros jovens participou do êxodo 

de estudantes chineses para o Japão que deu-se no final do século 19. Quando porém em 1905 deparou-se com um 

diapositivo que mostrava os japoneses executando um chinês perante uma multidão apática de outros chineses, ele 

percebeu que de nada iria lhe servir o curso de medicina. Constatou que o mal da China não era físico, mas sim 

cultural e espiritual. Decidiu-se então pela literatura. Ao mesmo tempo dedicou-se à tradução de obras européias ou 

russas, para que os estudantes chineses se atualizassem nas discusões que corriam o mundo naquela época. Imbui-se 

em transformar sua literatura numa arma de denúncia, ou como diziam na época "revirar a terra com a sua pena".  

 

Lu Sun abominando o confucionismo, atacou o atraso cultural e a covardia moral dos seus conterrâneos. Tornou-se o 

maior contista da China moderna, num estilo que lembra muito o despojamento do russo Gorki e um clima narrativo 

inspirado no universo sombrio de Dostoievski. Sentia-se, como ele escreveu a um amigo, como um homem ao lado 

de uma caixa de ferro que vê as pessoas presas lá dentro e que começa a gritar do lado de fora para que pelo menos 

alguns deles acordem e se dêem conta da situação miserável em que se encontram. Os jovens estudantes captaram 

esse sentido dizendo que iriam "lutar contra as forças da escuridão com os nossos punhos desarmados". Em 1930 Lu 

Sun ingressou na Liga dos Escritores de Esquerda que, dominada pelo ambiente stalinista, lhe pareceu "asfixiante", 

parecendo a ele que tivessem lhe pregado uma corrente de ferro nos pés. 

 
Nacionalistas e Comunistas: da colaboração à ruptura (1923-27) 

 

 A aproximação no plano externo do Kuomintang com a URSS, e com o Kungchantang (PC chinês) no plano 

interno, foi uma decorrência lógica da postura política dos nacionalistas chineses nos seus primeiros anos de 

afirmação. Hostilizados pelos ocidentais que os viam com natural desconfiança, era plausível que os nacionalistas 

chineses procurassem a aliança com os soviéticos devido a política anticolonialista qu eles adotaram (a URSS 

anunciou publicamente em julho de 1919 a revogação de todos os privilégios que o império czarista anteriormente 

gozava na China, rejeitando os tratados expoliativos e indenizações que a Rússia forçara o império chinês a assinar). 

Ao representar as tendências da burguesia urbana, o Kuomintang guardava distância dos latifundiários rurais e dos 

senhores da guerra (que geralmente eram aliados de um ou outro poder colonialista), encontrando um denominador 

comum com os comunistas. Por outro lado a aproximação com o governo bolchevique concretizava a doutrina das 

"Três Políticas" fixadas por Sun-Yat-sem: "colaboração com a URSS, colaboração com o PC chinês e apoio aos 

operários e camponeses". Rapidamente os soviéticos, pondo em prática o Tratado Yoffe-Sun Yat-sen, trataram de 

enviar assessores para instruir militarmente os chineses. Em 1925, fundou-se a Academia de Whampoa dirigida por 

Chiang Kai-shek, um oficial nascido em 1887, que servira inicialmente ao Japão e que depois convertera-se ao 
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movimento nacionalista, tendo como seu adjunto o dirigente comunista Chou En-lai. O objetivo dessa escola militar 

era adestrar jovens oficiais chineses para formarem um novo exército nacional necessário à reunificação do país, 

dilacerado pelos conflitos entre os senhores da guerra e pela aviltante presença estrangeira. Os comunistas 

encarregaram-se de fornecer os quadros políticos e administrativos, mas numericamente são pouco significativos 

(5). Mesmo assim, os setores direitistas do Koumintang manifestam sua desconfiança para com eles e cerceiam suas 

atividades. O número de militantes do PC chinês é de 57 membros em 1921, 123 em 1922, 342 em 1923 e 955 em 

1925. Em 1927, ano da ruptura com Kuomintang, possuía 57.963 membros.  

 

Enquanto isto o estilhaçamento da China tinha sua continuidade; como Lucion Bianco apontou: "os efeitos 

maisevidentes das lutas destes senhores da guerra são a regionalização cada vez mais acentuada da vida política, o 

debilitamento do Estado, a secessão da China meridional e, por fim, a opressão do povo, sobretudo das massas 

camponesas, aniquiladas pela passagem dos exércitos com sua seqüela de saques e extorsões, as abusivas 

tributações dos senhores provinciais, o recrudecimento da queda da produção e do consumo, seguido do abandono e 

deteriorização dos trabalhos de irrigação e prevenção de inundações. Afora a política espoliativa praticada pelas 

nações ocidentais". Dotado de um exército razoavelmente disciplinado e lutando por uma causa - a causa da unidade 

nacional -, Chiang Kai-shek deu os primeiros passos em 1926 na "campanha do Norte" contra os senhores da guerra. 

No entanto a aproximação dos exércitos nacionalistas dos grandes centros urbanos, como Shangai e Cantão, fizeram 

com que as lideranças operárias, corporativas e sindicais, fortemente motivadas pelos comunistas, se lançassem em 

rebelião. 

 

 Queriam tomar o poder naquelas cidades antes que o exército nacionalistas puzesse os pés nelas. Chiang Kai-shek 

ficou entre as duas alternativas: ou apoiava as comunas vermelhas recém instauradas ou as sufocava. Optou pela 

última alternativa. Ao ocuparem Shangai, Cantão e Wuhan, suas tropas lançaram-se num desapiedado massacre de 

sindicalistas e dos quadros comunistas. Liquidou 37.985 mil ativistas, sendo que mais 13 mil foram executados 

posteriormente. O resultado prático da ação repressiva dos nacionalistas foi o rompimento com a URSS e a quase 

total liquidação dos quadros urbanos do PC chinês. Desde então abriu-se uma trincheira de sangue entre 

nacionalistas e comunistas que nunca mais voltou a fechar. 

 

Em junho de 1930, seguindo a determinação do Potiburô liderado por Li Li-san, os comunistas fizeram sua última e 

infrutífera tentativa de atacar as cidades, acreditando ainda no mito do marxismo clássico da revolução operária, 

sendo porém escorraçados. Aparentemente derrotados, os vermelhos refugiaram-se em pequenas fortificações no 

interior do país para evitarem um massacre final. Com a repentina direitização do Koumintang, que levou-o por um 

tempo até a aproximar-se da Alemanha Nazista, o que de fato se iniciou a partir dos massacres de 1927 era a mais 

longa guerra civil dos tempos modernos, uma guerra civil que só iria terminar vinte e dois anos depois com a vitória 

de Mao Tse-tung em 1949. 

 
A revolução camponesa 

 
"Dentro de pouco tempo, centenas de milhões de camponeses das províncias do 
centro, do sul e do norte da China se levantarão como uma tempestade, um furacão, 
como uma força impetuosa e violenta que nada, por poderoso que seja, os poderá 
deter. Romperão com as amarras e se lançarão pelo caminho da liberdade. Sepultarão a 
todos os imperialistas, caudilhos militares, funcionários corruptos e déspotas locais. 
Todos os partidos e camaradas revolucionários serão submetidos a prova perante os  
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camponeses e terão que decidir de que lado se colocam (...)" - Mao Tse-tung "Relatório 
s/uma investigação do movimento camponês. 

 
 

Depois da fragorosa derrota de 1927, o PC chinês foi obrigado a rever sua estratégia de ação política, pois 

suasorganizações urbanas foram dizimadas. Com o afastamento de Chen Tu-siu, a liderança de fato do PC passou 

para Mao Tse-tung, um revolucionário autodidata, originário da província de Hunan, onde nascera em 1893, filho de 

uma família de camponeses remediados. Mao Tse-tung, um homem sempre preso as coisas da terra, manifestara 

velada oposição ao descaso que a direção partidária comunsta tinha para com os camponeses. Um pouco antes do 

desastre de 1927, fez circular seu célebre relatório sobre as observações que ele fizera sobre a gente do campo na 

sua província natal. Notando a iniciativa revolucionária deles, disse ele "quem tenha arraigadas concepções 

revolucionárias e vá alguma vez ao campo e veja o que ali sucede, seguramente se encontrará mais alegre do que 

nunca. Milhões de escravos...os camponeses estão derrubando seus inimigos, os devoradores do homem (...). Todos 

os revolucionários devem compreender que a revolução nacional exige uma grande transformação no campo". Mao 

Tse-tung relatou como os camponeses de Hunan espontaneamente se organizavam para diminuir o poder dos 

déspotas locais, combater o banditismo, expurgar o vício do ópio, fixar multas aos especuladores, etc... A antiga 

imagem do homem do campo chinês, paciencioso, humilde, servil e fatalista, deveria ser reavaliada. Havia uma 

revolução social em andamento no interior da China e os comunistas estavam à margem dela. 

 

Mais adiante no relatório estabelece os pesados cânones a que os chineses estão submetidos e alerta para a sua 

decomposição: "Na China, os homens vivem dominados geralmente por quatro sistemas de autoridade: 1) o sistema 

estatal (a autoridade política, estruturada em órgãos de poder em nível nacional, provincial, distrital e cantonal; 2) o 

sistema de clã (autoridade do clã), que compreende desde os templos ancestrais no clã, na linhagem chegando até os 

chefes de família; 3) o sistema sobrenatural (a autoridade religiosa) constituído por um conjunto de forças 

subterrâneas, o rei dos infernos, o deus protetor das cidades e as divindades locais, e pelas forças celestiais; deuses e 

divindades, desde o Imperador dos Céus até os mais diversos espíritos"; e 4) o sistema marital, que obriga a esposa a 

uma espécie de submissão permanente ao marido e ao resto da familia dele. Concluiu que "estas quatro formas de 

autoridade, a da política, do clã, a religiosa e a marital, encarnam a ideologia e o sistema feudo-patriarcal em seu 

conjunto e são as quatro cordas que mantém amarrado o povo chinês". Mao Tse-tung proclama ao que restou do PC 

chinês a abraçar a causa camponesa e dirigir o poderoso "furacão" no sentido de transformar radicalmente a 

sociedade. Desde 1928, Mao Tse-tung e encontra-se refugiado nos montes de Ching-keng, na Província de Kiangsi, 

que lhe fornece um abrigo natural, permitindo-lhe sobreviver às constantes investidas do exército nacionalista que 

mantém um cinturão de fortificações ao redor dele.  

 

Lá, no que ele em 1930 designara como "Governo provincial soviético de Kiangsi", recebeu a adesão de Chu Teh, um 

hábil estrategista militar nascido em 1886, um perito em guerra camponesa, e que foi um dos mais célebres dos 

comandantes vermelhos. Aquela região inóspita e afastada lhe servirá como a primeira base e como laboratório para 

suas experiências sociais no que toca à organização do trabalho coletivo, à supressão da propriedade da terra e a 

difusão do ensino das primeiras letras. O entusiasmo do Comitê Central comunista apesar das derrotas era tal que 

chegou ao exagero de proclamar em Jiuchin uma "República Soviética Chinesa" em 7 de novembro de 1931, tendo 

Mao Tse-tung como seu presidente. 

 



3º Encontro de Formação Política – [ENFOP 3]  06, 07 e 08 de Maio de 2011 

 

Eixo: Experiêncas    Coletivo Contra Corrente - C.C.C  

 

17

O exército vermelho: se Napoleão considerava as campanhas militares "como o Estado em marcha", Mao Yse-tung 

considerará o seu exército como "a Revolução em marcha". No dizer de Guillermaz: "o exército vermelho se 

distinguiu de todos os demais por seu comportamento em relação às massas. Não se apresentava como o Exército da 

Nação, abstração difícil de captar, mas sim como Exército do Povo, ou seja das populações entre as quais vivia e que 

pretendia libertar, não só do estrangeiro e das forças reacionárias, senão também organizar as massas rurais 

superficial e profundamente." A organização geral dos vermelhos obedecia ao modelo ternário de três divisões (shih) 

por exército (chun), cada um com três regimentos (tuan) que se subdividiam em companhias, batalhões, seções e 

pelotões. Os oficiais eram eleitos pelas tropas e não usavam nenhuma insígnia, nem gozavam de nenhum privilégio. A 

doutrina básica apoiava-se em três regras e algumas "recomendações" que são: obedecer às ordens, não tirar nada 

da população, nem sequer fio e agulha e entregar às autoridades os "bens confiscados". 

 

 Dada a tradição do soldado-saqueador tão comum na história chinesa, não é de admirar que o Exército Vermelho 

fizesse por conquistar as simpatias da população rural. Mao Tse-tung por sua vez apoiou vigorosamente Chu-Teh no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma estratégia própria para a atuação nas condições que enfrentava, 

baseada na guerra de guerrilhas que será muito útil aos comunistas, não só contra as tropas nacionalistas como 

também contra os japoneses. Ela assentava-se em quatro proposições bem simples: " se o inimigo ataca, eu 

retrocedo; se o inimigo recua, eu o persigo; se o inimigo se detém, eu o hostilizo; se o inimigo se reagrupa, eu me 

disperso". (6). Deve-se a este "Napoleão Vermelho"a transformação da guerra de guerrilha, considerada pelos 

militares em geral como uma atividade de menor importância, de apoio apenas, numa arte digna dos grandes 

estrategistas. Chu Teh conseguiu ainda a façanha de aumentar o seu exército de 5 mil integrantes em 1929 para 200 

mil em 1933. (6) Snow, Edgar - Red. Star Over China, p. 202. 

 

De Kiangsi a Yenan (1928-1937) 

 

Isolados numa província interiorana, os comunistas aparentemente encontravam-se neutralizados naquele fim-de-

mundo. Chiang Kai-shek inclinou-se então para a campanha ideológica estimulando o Movimento "VidaNova", 

lançado como antídoto à influência marxista que ainda pairava nos meios intelectuais e estudantis das grandes 

cidades. A orientação do Kuomintang, cada vez mais direitista, fez com que o "Vida Nova" se abeberasse no fascismo, 

em alguns elementos do cristianismo e, sobretudo, na restauração confuciana. O domínio que o caudilho militar 

exerce sobre o país, é no entanto precário. Para solidificar sua autoridade e ao mesmo tempo combater o maoísmo, 

Chiang Kai-shek estabelece uma série de acordos com os senhores da guerra e aproxima-se da Alemanha Hitlerista, 

que lhe fornece equipamentos militares, instrutores qualificados, e até um número razoável de aviões de guerra. 

Com eles esperava poder fustigar os comunistas nas montanhas longínqüas. Este alinhamento com a Alemanha 

Nazista gorou quando o Japão, aliado preferencial de Hitler, atacou a China em 1937.  

 

O generalíssimo Chiang Kai-shek então buscou auxílio junto aos Estados Unidos, interessados por sua vez em impedir 

a expansão nipônica. Estabelecidos no feudo vermelho de Kiangsi, os maoístas suportaram milagrosamente quatro 

grandes "campanhas de extermínio" ordenadas por Chiang Kai-shek. Refletindo sobre as peculiaridades dessa 

situação incrível, que permitiu a resistência do seu partido apesar dos ataques sistemáticos dos nacionalistas, Mao 

Tse-tung indicou as seguintes razões: a) as contradições e lutas entre as diversas camarilhas de caudilhos militares 

refletem as contradições e lutas entre as potências imperialistas", impedindo a formação de uma frente interna 

sólida o suficiente para liquidar com ele; b) a sobrevivência de feudos vermelhos "somente é possível num país como 
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a China, economicamente atrasado, semicolonial e dominado indiretamente pelo imperialismo", alicerçado pelas 

rivalidades dos senhores da guerra, tendo como pano de fundo "uma economia agrícola local não unificada pelo 

capitalismo" - resultado da múltipla dominação que a China sofria. 

 

Ele acreditava no sucesso futuro dos comunistas na medida em que o Kuomintang não conseguiu realizar as mínimas 

reformas necessárias para fazer a China transitar para uma libertação nacional autêntica e completa. Interpreta o 

fracasso dos nacionalistas na medida em que tanto a burguesia nacional como a burguesia "compradora", que a 

ditadura Chiank Kai-shek representa, temem o enfrentamento mais radical e definitivo com as potências coloniais, 

tornando-se incapazes de realizar aquilo que denomina de "revolução democrática chinesa", que implicaria 

simultaneamente "derrotar o imperialismo e seus instrumentos, os caudilhos militares", e realizar a "revolução 

agrária para liquidar a exploração feudal dos latifundiários sobre os camponeses". Portanto, tanto o movimento 

republicano de 1911, como o movimento nacionalista de 1923, fracassaram no seu objetivo maior, configurando-se 

como "revoluções burguesas abortadas".  

 

Assim só restou ao Partido Nacionalista virar num movimento contra-revolucionário (7). Finalmente, somente no 

biênio de 1933/34, os nacionalistas puderam dispor de farto armamento e de instrutores militares alemães, 

supervisionados pelo general von Seeck, que permitem apertar o cerco e quase derrotar o Exército Vermelho. A 

liquidação dos sovietes rurais não foi completa graças à modificação da conjuntura internacional. Em primeiro lugar, 

a ascensão do nazismo obrigou a uma alteração na estratégia do movimento esquerdista em escala internacional. 

Apartir do 7º Congresso do Komintern, realizado em agosto de 1935, a determinação da Internacional Comunistas 

controlada por Stalin era pela formação de "Frentes Populares" que congregassem todas as forças antifascistas numa 

frente de luta em comum. Comunistas deviam aliar-se aos sociais-democratas e aos liberais anti-fascistas no mundo 

inteiro. Em segundo lugar, a China encontrava-se ameaçada pela expansão japonesa. 

 

Desde 1931, aproveitando-se de um incidente forjado em torno de uma estrada-de-ferro na fronteira da Manchuria, 

os nipônicos transformaram as províncias do noroeste da China num "protetorado" - o Manchukuo, fundado em 

1932, colocando nele como governante um fantoche dos nipônicos - o ex-imperador Puyi (ele fora deposto ainda 

menino em 1911). Um enorme naco do território chinês simplesmente foi engolido pelos miliatristas japoneses. Em 

vista dessa ameaça, cresceu em toda a China o clamor para que nacionalistas e comunistas cessassem a luta e se 

unissem para enfrentar a agressão japonesa que se avizinhava terrível. (7) Mao Tse-tung - Por que pude existir el 

poder rojo em China? In Escritos Militares, p. 5 e segs. 

 

A Longa Marcha: aproveitando-se da hesitação dos nacionalistas em dar o golpe final nos comunistas cercados, Mao 

Tse-tung, juntamente com seu comandante militar Chu Teh, resolveram-se por uma retirada. Começava então o 

episódio que celebrizou-se na história chinesa como a Longa Marcha (outubro de 1934 - outubro de 1935), que foi o 

grande épico do movimento maoísta. Combatendo ao mesmo tempo em que se retirava, o Exército Vermelho 

conseguiu romper com quatro linhas de cerco que os nacionalistas haviam construido para impedi-los de fugir. Houve 

momentos extraordinários quando por exemplo atravessaram o caudaloso rio Wu em jangadas de bambu e 

derrubaram as defesas dos inimigos na outra margem, ou ainda a incrível passagem pela ponte pêncil do Luding, 

estendida sobre o rio Datong, quando um punhado de homens armados de granadas, equilibrando-se como podiam, 

transpuzeram-na asseguraram a sua posse, permitindo com seu destemor que a marcha seguisse em frente. No total 

estimou-se que o Exército Vermelho, que nesta retirada chegou a roçar nas fronteiras do Tibet, percorreu 10 mil 
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quilometros a pé pelo interior da China em busca de um refúgio permanente. No trajeto, dizimados pela fome, pela 

doença - na travessia do monte Grande Neve, de 5 mil metros de altitude, Mao Tse-Tung teve que ser carregado 

porque a malária o derrubara - pelos combates e escaramuças que enfrentaram, apenas uns 8 ou 9 mil guerrilheiros, 

dos 80 mil que partiram de Kiangsi, sobeviveram. Alcançaram Yenam, a capital da província de Shensi, no remoto 

noroeste do país, em farrapos, meio mortos-vivos. A região semi-deserta, de pura pedra - limitava-se com a Mongólia 

interior e estava protegida pela Muralha da China -, serviu como um santuário ideal, distanciada o bastante para 

manter os maoístas a salvo dos ataques do Kuomintang. (8). 
(8) Já se encontravam em Shensi cerca de 15 mil guerrilheiros,vindo de outras partes do país. Posteriormente Yenan tornou-se centro de uma infindável romaria de 

camponeses, intelectuais e estudantes bem como de soldados e oficiais nacionalistas desiludidos com o pouco empenho de Chiang Kai-shek na guerra contra os japoneses. A 

"Longa Marcha" transcendeu em importância ao notável feito militar, provocando conseqüências políticas de longo praso nos destinos futuros do país. Antes de tudo, 

assegurou a sobrevivência do movimento comunista na China, pois não se tratava apenas em alguns combatentes que se deslocavam e sim de que com eles bivaqueava todo 

alto comando do partido - o birô político, o comitê central e seus serviços, enfim todos os responsáveis políticos e militares existentes no momento. A destruição deles 

liquidaria o partido em definitivo e dificilmente os camponeses seriam capazes por si sós de se organizarem sem a armadura militar e intelectual fornecida pelos maoístas. Por 

último, a "Longa Marcha" contribuiu para dar ao PC chinês a mais ampla autonomia em relação a Moscou, projetando Mao Tse-tung como um líder de dimensões nacionais, e 

não um títere dos soviéticos, além de envolver o partido comunista chinês numa aura de invencibilidade e indestrutibilidade aos olhos da população rural. 

 

O incidente de Sian: ao tentar reanimar suas tropas para o combate contra os comunistas, ignorando a ameaça cada 

vez maior da presença japonesa, o generalíssimo Chiang Kai-shek, ao visitar a guarnição militar de Sian, provocou um 

motim das tropas comandadas pelo Jovem Marechal Zhang Xueliang, que o deteve em 12 de dezembro de 1936. O 

qual só o libertou duas semanas depois, no Natal de 1936, com a promessa formal do generalíssimo de dali em diante 

concentrar os esforços nacionais somente na luta contra o Japão. Este inusitado episódio, onde o generalíssimo do 

exército chinês foi seqüestrado por um dos seus marechais, abalando a sua autoridade - chamado de incidente de 

Sian -, era demonstrativo da insatisfação com que Chiang Kai-shek conduzi o país. A exigência de uma cessar fogo 

entre os rivais partia não apenas dos oficiais do Exército governamental mas também da intelectualidade e dos 

estudantes. Não foi necessário esperar muito tempo para que o acordo entre os nacionalistas e comunistas se 

concretizasse, pois a 7 de julho de 1937 os nipônicos, depois dos graves incidentes na Ponte de Marco Polo 

(Lukeukiao), a 10 quilometros de Pequim, desencadearam a ofensiva geral sobre as províncias do Norte chinês. 

Começava naquele ano, dois anos da guerra generalizar-se pela Europa, uma das mais longas e brutais conflagrações 

da História Contemporânea, que vitimou 10 milhões de chineses (grande parte deles civis) e que só se encerraria em 

1945 com a capitulação do Japão. 

 
 

A guerra Sino-Japonesa 
 

Primeiro período da guerra sino-japonesa - 1937-1941: divide-se a guerra sino-japonesa em dois grandes períodos: o 

primeiro deles, denominado de período crítico, teve seu início em julho de 1937 quando os nipônicos lançam sua 

ofensiva-relâmpago sobre as províncias do Norte e Leste (Hopei, Shantung, Shansi, Chamar e Suyan) com o objetivo 

de separá-las da China, seguindo os ditames do "Memorial Tanaka". Numa audaciosa operação de desembarque, 

ocuparam mais ao sul Cantão e em uns anos depois Hong Kong (que era colônia inglesa). Os invasores tiveram seu 

caminho facilitado por encontrarem pela frente uma China politicamente desorganizada, onde a rivalidade militar 

entre nacionalistas e comunistas havia sido suspensa a contra gosto, vendo-se ainda subdividida em várias 

"autoridades locais"" que se mostraram relutantes em oferecer-lhes uma resistência efetiva e coerente. Mesmo 

assim Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung assinam um acordo em 22 de setembro de 1937, pelo qual os comunistas 

abandonam seu projeto de um governo revolucionário e passavam a designar sua área de domínio como Governo 

Autônomo da Região Fronteiriça, enquanto o Exército Vermelho mudou seu nome para ser o Exército Revolucionário 
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Nacional, renunciando a insurgir-se contra o governo de Chiang Kai-shek que, pelo seu lado, comprometeu-se a 

suspender as operações anticomunistas. A estratégia japonesa baseava-se em sua mobilidade, fruto do 

desenvolvimento industrial do país, e na grande motivação da população em formar um império nipônico sobre a 

Ásia inteira. A ofensiva-relâmpago deles rapidamente ocupou Pequim em 8 de agosto de 1937, seguidas da 

capitulação de Tientsin e Shangai. Depois de quebrarem a encarniçada resistência das tropas chinesas, que lhes 

resstiram por três meses numa batalha nas ruas de Shangai, os japoneses marcharam para dentro do continente e, 

logo depois, em 13 de dezembro de 1937 entram em Nanquin. 

 

O estrupo de Nanquim: nesta antiga capital imperial, e também ex-sede do governo nacionalista de Chiang Kai-shek, 

os soldados japoneses sob o comando do general Iwane Matsui realizaram a partir de dezembro de 1937 um efeito-

demonstração que converteu-se numa das maiores atrocidades da história contemporânea – o "estupro de Nanquin" 

(Nanjing Datusha). Visando a humilhação total dos chineses, o Alto Comando japonês permitiu que por três semanas 

suas tropas submetessem os habitantes da venerável cidade ao saque e a um bárbaro e indiscritível massacre que 

vitimou (entre torturados, fuzilados e mulheres estupradas) mais de 300 mil civis chineses - um verdadeiro, mas 

esquecido holocausto oriental. Um ano depois de terem tomado a ofensiva, os nipônicos controlam amplas margens 

do Mar da China, ocupando uma boa parte da costa, na tentativa de isolar o país de qualquer auxílio ocidental. 

Apesar das simpatias americanas e britânicas inclinarem-se para os chineses, devido a rivalidade colonial que tinha 

com os nipônicos pela hegemonia sobre a Ásia, nada podem fazer de prático para ajudá-los. Este período de seguidos 

triunfos japoneses chegou ao seu climax com a invasão de outras partes da Ásia pelo Exército e pela Marinha Imperial 

(Indochina, Indonésia, Malásia, Filipinas e Birmânia), seguida da desastrosa decisão do Micado de extender a guerra 

aos Estados Unidos. O surpreendente ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbour em 7 de dezembro de 

1941, obrigou o império do Sol Nascente a espalhar os seus recursos militares pelo Pacífico Ocidental, declinando 

como conseqüência disso as atividades bélicas no fronte da China. 

 
O segundo período da guerra sino-japonesa - 1941-1945: no segundo período, que vai de dezembro de 1941 até 

agosto de 1945, os Estados Unidos assumem a tarefa de derrotar os japoneses, enquanto os exércitos nacionalistas 

chineses atuam apenas em pequenas escaramuças visando à fixação e ao desgaste do inimigo. Consciente da sua 

absoluta inferioridade militar e estratégica, Chiang Kai-shek após sete meses de infrutífera resistência, ordenara a 

adoção da política de "vender espaço para ganhar tempo", que implicava na renúncia de enormes extensões 

territoriais chinesas. Ao mesmo tempo em que recuavam as tropas nacionalistas dedicaram-se à tática da destruição 

sistemática da infra-estrutura rural e urbana das regiões que fatalmente seriam ocupadas pelos invasores, tal como a 

explosão de diques do Rio Amarelo, que provocou a inundação de milhares de quilômetros quadrados de terras 

aráveis, arrasando e arruinando por muitos anos as propriedades camponesas, mas que somente atrasou o japoneses 

em três meses, ou o incêndio precipitado de Changsha, a capital de Hunan (fruto do pânico das tropas chinesas em 

debandada).  

 
A estratégia de Chiang Kai-shek: O generalíssimo chinês na primeira fase da guerra, de 1937 a 1941, limitou-se pois a 

abandonar territórios ao invasor, ao mesmo tempo em que transferia a capital e todos os órgãos diretivos do regime 

para Chung-king, 1600 quilometros Yang-tse acima, uma zona remota, na expectativa de que a evolução da crise 

internacional levasse o Japão a abrir um novo fronte de guerra (fosse contra os E.U.A., ou contra a URSS), dando um 

tempo para o seu regime respirar. Desiteressado em fazer qualquer resistência mais efetiva, o generalíssimo obtou 

por "marcar passo", entregando-se às mãos do destino. Talvez pudesse ter lançado mão da mobilização total das 
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massas, mas por temer fenômenos sociais e políticos incontroláveis renunciou a isto. Como observou Guilhermaz 

"...o lamentável estado de seu exército, as dificuldades logísticas e a certeza de que a derrota japonesa seria, antes 

de tudo, obra do Ocidente, incitaram Chinag a limitar seus esforços ao mínimo e a conservar o essencial de seus 

meios para um enfrentamento com os comunistas que parecia inevitável no futuro". (9). Rapidamente os japoneses 

deram-se conta de suas limitações. Possuíam tropas somente para uma ocupação extensiva (controle das cidades, 

portos, pontes, vias férreas, estradas, passagens fluviais e posições fortificadas), mas não intensiva, impedindo-os de 

aprofundar suas conquistas. O complexo de redes aldeãs que compreeendia milhares de vilarejos espalhados pelo 

interior da China ficou fora do seu controle direto. Em vista disso, para explorá-los e vigiá-los, eles estimularam a 

política do colaboracionismo. Os elementos pró-nipônicos eram recrutados em meio aos notáveis locais - donos de 

terras, senhores da guerra, grandes comerciantes, os mais abonados enfim que sempre tendem a pactuar com o 

inimigo na expectativa de manter seu patrimônio e seus bens, e que não haviam abandonados as regiões dominadas. 

Os japoneses transferiram a eles a ingrata e infame função de espoliar os camponeses dos seus recursos agrícolas e 

denunciar os que acreditavam ser subversivos. O mais tristemente célebre dos colaboracionistas foi um ex-integrante 

do Kuomintang, Wang Ching-wei. Se houve um fato positivo na política do colaboracionismo, sob o ponto de vista 

dos revolucionários, foi a absoluta e completa desmoralização de parte substancial das classes dominantes 

tradicionais da China. Os notáveis locais, que há mais de século mostravam-se subservenientes aos estrangeiros, 

passaram a merecer o mais absoluto desprezo dos camponeses que, revoltados, permitiam a infiltração dos 

guerrilheiros maoístas nas aldeias e vilarejos. 
(9) A China iniciou a guerra com 1.788.000 de soldados. Nos anos seguintes mobilizou 14 milhões de homens. A guerra provocou mais mortes por privações e enfermidades do 
que pelos combates. Segundo as cifras oficiais, tiveram 3.211.419 baixas, das quais 1.761.335 feridos, 1.319.958 mortos e 130.116 desaparecidos (Guillermaz,pags. 337 e 38). 

 
 
A estratégia de Mao Tse-tung: mesmo participando da "Frente Unida Antijaponesa", onde ofereceu-se para que o 

Exército Vermelho se subordinasse a um comando únificado chefiado por um general do Kuomintang, Mao Tse-tung 

estabeleceu uma estratégia própria para enfrentar o invasor. A China, segundo ele, não podia esperar resolver a 

curto praso o conflito mediante uma paz de compromisso, pois seria perpetuar a ocupação e a opressão dos 

japoneses sobre mais de 170 milhões de chineses que habitavam as mais férteis terras do país extendidas numa área 

de mais de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas também não tinha forças suficientes para manter o inimigo 

fora do território nacional devido à notória debilidade interna. Podia, no entanto, numa perspectiva a longo prazo, 

tornar impossível ao invasor o controle territorial da China bem como a exploração tranqüila dos seus recursos. Para 

infernizar os japoneses era preciso fazer entrar em jogo uma vastíssima rede de guerrilhas camponesas que, 

construindo uma série de labirintos subterrâneos, defenderiam as colheitas e as vidas dos aldeões ao mesmo tempo 

que cortavam ou destruíam sistematicamente a rede de comunicações do inimigo. Exemplo dessa determinação dos 

maoístas em lutar a qualquer custo contra o invasor foi a adoção do sistema de ecompensas que premiava com 50 

yuans, a moeda oficial de então, a cada camponês que recolhesse dos campos de batalha uma metralhadora, e de 10 

a 20 yuans por cada rifle que encontrassem, mas, dizia o manual de orientação, se não conseguissem armas 

modernas que trouxessem o que achassem: "armas de fogo antigas, lanças, facas, varas, machados, enxadas e 

pedras", serviam pois todas podem matar os inimigos. 

 

A estratégia de "luta de longa duração" deu seu primeiro resultado em Pinghsingkuan, em 25 de setembro de 1937, 

onde Lin Piao, um dos mais ativos lugares-tenentes de Mao, travou, com excelentes resultados, uma clássica batalha 

de guerrilhas contra os japoneses. Simultaneamente à guerra de guerrilhas, os maoístas elaboraram a reestruturação 

política das zonas liberadas. Operada a eliminação dos colaboracionistas, instituía-se uma administração comunal, 
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apoiada nas milícias aldeãs. Paralelamente à transformação cultural e política que sofriam os camponeses, 

arrancando-os do marasmo e da submissão secular, as aldeias forneciam o apoio logístico - rede de informações, 

abastecimento e subsistência e proteção para os feridos. Ficou evidente que os maoístas lançavam no campo as 

sementes de uma estrutura econômica e política radicalmente nova e perigosamente ameaçadora ao Kuomintang. As 

guerrilhas viam seus quadros se ampliarem na medida em que cada vez era maior o número de desgostosos com a 

"apatia estudada" de Chiang Kai-shek e com a brutal repressão japonesa calcada nos "três tudo: "matar tudo, 

queimar tudo, destruir tudo - adotada a partir de 1941. 
(10). Esses fatores fizeram brotar nos camponeses uma consciência nacional, um "nacionalismo de massas", que até então era atributo das populações urbanas, levando a que 
eles identificassem em Mao Tse-tung o seu líder inconteste. 
(10) Os efetivos maoístas, que em 1937 oscilavam de 40 a 80 mil homens, chegaram a ter de 600 a 900 mil guerrilheiros, ao fim da guerra. Se calcularmos que para cada 
guerrilheiro existiam cinco milicianos, seu apoio se estendia para 3 ou 4 milhões e meio de camponeses. Nas zonas controladas pelo Kuomintang, os camponeses se mostravam 
arredios em colaborar, pois seu pior inimigo era o exército nacionalista que cometia saques, confiscos e conscrições forçadas (L. Bianco, Las origenes...p. 203). 

 
 

Da grande aliança à Guerra Civil 
(1945-49) 

 

A divisão da China na época da Guerra sino-japonesa: desde 1941 vamos encontrar a China dividida mais ou menos 

em três áreas 1) a de domínio dos japonesas que ocupavam as regiões mais ricas e industrializadas do país, tendo 

Nanquim como sede do governo militar de ocupação, e que também abrigava o governo colaboracionista; 2) a que 

ficava sob controle de Chiang Kai-shek, o ditador chefe do Koumintang que instalara-se em Chung-King na Província 

de Szechwan no sul do país, onde passou a receber assistência militar anglo-americano e; 3) e o santuário de Mao 

Tse-tung, no afastado e paupérrimo enclave de Yenan na província nortista de Shansi, de onde partiam as diretivas da 

guerra de guerrilhas contra as zonas ocupadas pelos japoneses.  

 

 

 

 

Chiang Kai-shek, temendo mais os comunistas do que os invasores, fez com que parte substancial do arsenal militar 

recebido dos aliados ocidentais fosse armazenado esperando a hora do acerto final de contas com Mao Tse-tung, que 

fatalmente se daria depois da Segunda Guerra encerrada. Envolvido por colaboradores corrompidos e especuladores 

de toda a sorte de coisas, terminou cedendo, pelos menos aos olhos da opinião pública chinesa, ao seu rival 

comunista a direção de fato da luta contra o Japão. 

 

A infrutífera aliança: conforme o fim da guerra foi se aproximando, tornando inevitável a derrota japonesa, tanto os 

EUA como a URSS insistiram na necessidade de um governo de coalizão nacional para promover a unidade da China 

no período pós-guerra. Que Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung encontrassem um meio de conviver. Este acerto entre os 

integrantes da Grande Aliança (EUA,GB e URSS) não se fez apenas na escala chinesa, sendo adotada 

internacionalmente. Stalin conclamou os comunistas a apoiar os governos anti-facistas que começaram a ser 

formados nos países já liberados, enquanto Roosevelt e Churchill, pelo lado deles, incentivavam a aliança da classe 

média liberal com os comunistas, pelo menos até a conclusão da guerra. Os desacertos da política estratégica chinesa 

eram tamanhos e a inoperancia dos exércitos do general Chiank Kai-shek era tão evidente que os Estados Unidos 

chegaram a tentar impor o General Stewell como supremo comandante das forças chinesas (unindo nacionalistas e 

comunistas), o que foi rejeitado com veemência pelo caudilho nacionalista (11). 
(11) Os Estados Unidos enviaram duas missões para promover a conciliação entre nacionalistas e comunistas, a primeira chefiada pelo então vice-presidente, Henry Wallace em 
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1944, a Segunda pelo General Marshall em 1946. Quanto à corrupção no governo do Kuomintang é significativo o testemunho do General Stillwell que o definia como idêntico 
aos nazistas "...mesmo gênero de governo...o mesmo gangsterismo" (M. Crouzet, A época contemporânea: o Mundo Dividido, VIII, p. 227). 

 
O acirramento da rivalidade entre Chiang e Mao: o avanço das forças soviéticas pela Manchúria a 8 de agosto de 

1945 e o lançamento em 6 e 9 de agosto de duas bombas atômicas sobre o Japão, destruindo Hiroxima e Nagasaki, 

encerrou num repente a guerra na Ásia. O Japão rendeu-se incondicionalmente em 10 de agosto de 1945. Tanto 

Chiang Kai-shek como Mao Tse-tung trataram então de ocupar, numa espécie de corrida preliminar à guerra civil que 

se avizinhava, o espaço vazio deixado pela evacuação dos exércitos nipônicos. O general Mac Arthur, supremo 

comandante americano do Pacífico, recebeu ordens de apoiar ChiangKai-Shek nesta operação. Milhares de soldados 

nacionalistas foram então enviados para as províncias do norte-nordeste - onde até então havia se concentrado o 

grosso da força de ocupação japonesa -, com a colaboração da esquadra e da força aérea americana. Os soviéticos, 

no que lhes coube, permitiram que os guerrilheiros de Lin Piao se apropriassem do valioso equipamento militar 

deixado pelos japoneses na Manchúria. 

 

Apesar desses evidentes preparativos que indicavam a retomada para breve da guerra civil, Chiang Kai-shek e Mao 

Tse-tung encontraram-se em Chung-King em 10 de outubro de 1945, tentando inutilmente algum tipo de acordo. 

Discordância que se explica na medida em que a guerra lançara as sementes não só da resistência mas também as da 

revolução social. O governo nacionalista de Chung-king, socialmente isolado, pagando o preço da sua hesitação 

frente ao inimigo externo, e claramente responsável pelo descalabro de uma economia inflacionária, acabou sendo 

identificado com a "velha ordem" a ser destruída. Assim, apesar do acautelamento de Moscou e das reticências de 

muitos membros do PC chinês conquanto da possibilidade dos comunistas virem a tomar o poder na China, a 

revolução social teve seu andamento. A Chiang Kai-shek só restou declarar novamente a guerra civil em janeiro de 

1946, para deter os comunistas em definitivo. 

 
A vitória do maoísmo: lançado sua ofensiva em julho de 1946, o caudilho nacionalista deu por encerrado o período 

de trégua entre o Kuomintang e os comunistas. Ela durara apenas 7 meses. Os nacionalistas dispunham de três 

milhões de homens em armas além de contar com a ajuda financeira e bélica dos EUA, bem como o controle sobre as 

áreas mais prósperas e povoadas da China. Em seu desfavor tinham uma liderança desgastada tanto pelo mau 

desempenho durante a guerra contra o Japão, e um imagem associada à corrosiva corrupção que se enraizara em 

todos os escalões burocráticos-militares do governo de Chiang Kai-shek. Os maoístas, por seu lado, dispunham, para 

o que chamaram de Guerra de Libertação, de apenas um terço das forças com que o Kuomintang contava, mas seu 

moral era elevado e eram herdeiros de uma tradição de luta que remontava às barricadas de Shangai de 1927, à 

epopéia da Longa Marcha de 1934-5, e à duríssima guerra de guerrilhas travada contra o exército japonês que durara 

oito anos. A liderança de Mao Tse-tung não sofreu nenhuma descontinuidade de comando desde os tempos de 

Kiangsi, o primeiro refúgio dos maoístas, como também. Neste tempo todo, ele revelou-se um inquebrantável 

condutor de homens, sendo capaz de fazer seus seguidores entregar a vida à causa. Numa entrevista feita a Edgar 

Snow, Mao Tse-tung revelou-lhe que dos 50 mil homens que militavam no PC chinês antes das operações de 

assassinatos ordenadas por Chiang Kai-shek em 1927, restaram-lhe uns 10 mil e que, posteriormente, na parte final 

da guerra civil, o aparato partidário foi conduzido apenas por uns 800 sobreviventes (12). O seu principal assessor era 

Chou En Lai, um descendente de uma familia tradicional, nascido em 1898, que aderira à revolução nos anos 20, e 

que revelou-se um hábil diplomata e sutil articulador político. No campo militar contava com o estrategista Chu Teh e 

com o líder guerrilheiro Lin Piao, além de outros experientes combatentes como Chen Keng e Liu Pocheng, que 

comandavam tropas aguerridas e calejadas por inúmeras batalhas. 
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(12) Quanto à origem social dos membros do PC chinês, 27,4% deles provinham da nobreza rural, 29,4% da burguesia e da alta classe média, 17,6% eram de classe média, 
enquanto apenas 4% eram de operários e 21,5% de origem camponesa. Quanto a sua atividade profissional, 86,5% deles exerciam tarefas intelectuais (estudantes, professores, 
escritores, jornalistas, etc.). Dados extraídos a partir das notas bibliográficas existentes em E. Snow, pag. 512 a 587). 

 
O ataque final de Mao Tse-tung: após ter revertido a ofensiva nacionalista que procura atingir suas bases em Yenan 

(Shensi), onde o general nacionalista Hu Tsung-nan teve seu exército detido e esfacelado pelas táticas da guerrilha, 

Mao Tse-tung, refeito, ordenou uma contra-ofensiva geral sobre as áreas nacionalistas baseado na "Estratégia da 

Terceira Guerra Civil" ou seja: 1) atacar primeiro as forças dispersas do inimigo, depois atacar as forças concentradas, 

mais fortes; 2) tomar primeiro as cidades pequenas e médias e extensas áreas rurais, depois as grandes cidades; 3) 

considerar como principal objetivo o extermínio dos efetivos militares do inimigo e não ter como intenção principal 

manter ou sustentar uma cidade ou um lugar qualquer; 4) em todas as batalhas a serem travadas, procurar sempre 

concentrar uma força militar absolutamente superior para poder cercar completamente o inimigo e lutar para 

exterminá-lo por completo,"não deixando um só escapar...".  

 

Em 1948, uma série dessas operações, em que conjugou táticas guerrilheiras com concentrações de força em grande 

escala, fazem o agora rebatizado Exército de Libertação Popular sair-se vitorioso em Lo-yang, Honan e Tsisan, 

culminando com sua vitória sobre os nacionalistas em Huai-hai (novembro de 1948 - janeiro de 1949), os quais 

sofreram a perda de 550 mil homens, sendo que 327 mil deles cairam prisioneiros. Muitas dessas batalhas, apesar de 

estarem envolvidos milhares de soldados de cada lado, tiveram bem poucos mortos em razão de um antigo hábito de 

combate chinês que podemos chamar de "negociação e conversão". Em diversas ocasiões, exércitos inteiros de 

nacionalistas se entregaram sem disparar um tiro porque seus comandantes, sentindo-se inferiorizados em forças e 

em ânimo, sem condições portanto de levar o combate às suas últimas conseqüências, decidiam-se por negociar a 

sua conversão, passando-se em massa com suas armas e bagagens para o lado dos maoístas. 

 
A China Popular e a China Nacionalista: com a debandada crescente dos nacionalistas abriram-se finalmente as 

portas para a ocupação de Nanquin, a ex-capital do Kuomintang, ocorrida no dia 24 de abril de 1949. A essa altura 

dos acontecimentos, não restava mais nenhuma força organizada no interior da China para se opor aos exércitos 

maoístas. Apesar de já terem conquistado Pequim em 20 de janeiro de 1949, Mao Tse-tung só proclamou a República 

Popular da China no dia 1º de outubro de 1949, dando por encerrada a guerra civil. Chiang Kai-shek e seu Estado-

Maior em fuga, negada qualquer conciliação com ele pela ala da extrema esquerda do partido comunista liderada por 

Liu Chao-chi, refugiou-se com os remanescentes do seu regime na pequena ilha de Taiwan (Formosa), onde ele 

contará com o apoio dos EUA para a formação de uma entidade política rival à China Popular, a China Nacionalista. 

Desde então a China ficou dividida politicamente numa partecontinental, a China Popular; e numa parte insular, a 

China Nacionalista. A primeira aliou-se com a URSS até que, por razões ideológicas, ambas romperam em 1960, 

enquanto que a segunda continua até hoje um satélite da politica norte-americana na Ásia.Quanto ao povo chinês, 

pela primeira vez em mais de um século da sua história voltava a ver um governo restabelecer o controle único sobre 

o país inteiro (com exceção do Tibete e de Taiwan) e despachar os estrangeiros para fora da China, suprimindo-lhes 

completamente com os privilégios coloniais que ainda usufruiam. Uma das primeiras medidas dos revolucionários foi 

franquear ao povo da capital os portões da Cidade Proibida, o milenar núcleo do poder imperial da velha China. 
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Mapa da Grande Marcha. 
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Revolução Alemã 
 

 

Há 90 anos a revolução proletária chegava a seu auge trágico com as lutas na Alemanha de 1918-19. Depois da 

revolução vitoriosa de Outubro 1917 na Rússia, a Alemanha passou a ser o principal campo de batalha da revolução 

mundial. Aí a batalha decisiva foi travada e perdida. O movimento revolucionário na Alemanha quase conseguiu 

provocar a queda da dominação de classe da burguesia alemã.  Mas de que revolução alemã trata-se? Até na própria 

Alemanha muitos operários nada sabem deste acontecimento. A contra-revolução, notadamente sob sua forma 

nazista e stalinista, afetou em muito a memória coletiva do proletariado. Será que realmente houve uma revolução 

alemã? Para responder essa pergunta, deixemos os eventos históricos falarem por eles mesmos.  

 

O contexto: traição da social-democracia, dos sindicatos e da retomada da luta de classe 

A onda revolucionária mundial iniciou como oposição à Guerra; e isso simplesmente dois ou três anos depois da 

maior derrota política do movimento operário. Essa foi constituída pela queda da internacional socialista pela traição 

da maior parte dos partidos social-democratas que votaram a favor dos créditos de guerra, avalizando assim sua 

aprovação à guerra e seu alistamento a um campo imperialista. Os sindicatos assumiram essa política, mobilizando o 

proletariado no massacre dos seus irmãos de classe além das fronteiras. Para os revolucionários de então, era 

importante que fosse a classe operária que colocasse um termo à guerra pela revolução. Qualquer outro cenário de 

final de guerra teria significado somente um "cessar-fogo" até a próxima guerra. Em 1917 na Alemanha, já tinha 

acontecido greves massivas em solidariedade com a revolução russa. Em 1918, o proletariado na Rússia esperava 

ardentemente a revolução na Alemanha, perspectiva apoiada pela existência de greves massivas estourando nas 

grandes cidades. Entretanto, isso era somente o prelúdio da revolução. Os soldados cansavam da guerra, muitos 

desertavam enquanto a população na retaguarda sofria de fome. E a revolução estourou não em Berlin onde se podia 

esperá-la, mas no litoral, em Wilhelmshaven.  

 

Ao estourar, a revolução coloca um termo à guerra 

No dia 4 de novembro 1918, uma parte dos marinheiros da frota se sublevou. Os rebeldes foram levados para Kiel 

onde a execução os esperava. O que aconteceu em reação a isso para impedir tal fim trágico? A solidariedade se 

expressou concretamente e foi estimulada por essa outra parte dos marinheiros que não participaram nesse primeiro 

ato da rebelião. Passaram três dias em discussão, com os operários e os estivadores, sobre o que fazer. No terceiro 

dia, milhares de operários se juntaram a eles numa grande passeata de demonstração de força.  Era o início da 

revolução cujo destino devia ser decidido em Berlim. Já chegavam à capital as tropas contra-revolucionarias que 

tinham sido utilizadas com êxito para massacrar a revolução finlandesa.  Em Berlim, no dia 9 de novembro, mais de 

100.000 operários saíram das fábricas na madrugada, dirigindo-se para o centro da cidade. Fizeram paradas no 

caminho para arrastar massas operárias e também diante dos quartéis. Esperavam o pior, mas, apesar disso, a 

determinação era grande para tentar convencer os soldados. Havia cartazes dizendo "Irmãos, não atirem!". A tensão 

aumentava e os soldados abriram os quartéis, ajudaram a erguer a bandeira vermelha e acompanharam as massas. A 

guerra foi encerrada e iniciou a revolução alemã. Mas a dominação do capital não estava ainda derrubada.  
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O SPD[1], pilar da resistência ao desenvolvimento da revolução 

Ao meio dia, diante da pressão das massas reunidas na frente do Reichstag, o reformista Scheidemann - traidor - 

proclamou a república alemã livre. Pouco tempo depois, Karl Liebknecht e outros prisioneiros que tinham sido 

libertados pelo proletariado revolucionário, estavam com 100 000 operários na frente do palácio do imperador. 

Proclamou a república socialista e chamou à luta pela revolução mundial. Nesse intervalo, os delegados de fábrica 

ocupavam uma sala do Reichstag redigindo um chamamento aos soldados e operários de Berlim para que elegessem, 

no dia seguinte, delegados ao conselho de operários e soldados. O conselho nomeou um governo socialista 

provisório sob a direção de Friedrich Ebert, chefe da fração reformista - traidora -da social-democracia. À noite do 

mesmo dia, Ebert assinava um acordo secreto com o alto comando geral militar com a finalidade de esmagar a 

revolução. Era o final da dominação imperial na Alemanha, por enquanto a batalha real entre proletariado e o capital 

estava ainda à frente.  

 

Apesar da revolução do dia 9 de novembro ter sido liderada pelos operários, Rosa Luxemburgo chamou essa primeira 

fase de "revolução dos soldados", pois a principal preocupação tinha sido a paz. Uma vez a guerra acabada, a 

revolução tinha de enfrentar as ilusões dos soldados e operários na social-democracia. Richard Müller, delegado de 

fábrica e que, como Trotski na Rússia foi eleito presidente do conselho geral dos operários e soldados, confirmou 

que, nas reuniões do conselho, muitos soldados estavam quase para linchar qualquer revolucionário estigmatizando 

a social-democracia como contra-revolucionária. Apesar disso, segundo os revolucionários, a revolução se mantinha 

proletária, pois tinha criado conselhos operários e de soldados, os próprios órgãos de poder. A própria existência 

destes órgãos, apesar de serem dominados pela social-democracia, constituía uma declaração de guerra aos próprios 

órgãos de poder na Alemanha. Isso significava o começo da guerra civil na Alemanha.  

 

A questão fundamental era: Serão os conselhos e a classe operária capazes de impulsionar para diante o projeto 

revolucionário? O tempo jogava a favor do proletariado, pois era cada vez mais claro que, apesar do fim da guerra, 

seus problemas não deixavam de exigir uma solução urgente: a fome, a inflação, as reduções de salário, a aceleração 

do desemprego, etc. No final de 1918, foi realizado o congresso do Spartakusbund e dos comunistas 

internacionalistas da Alemanha (Esquerda de Bremen). Foi o congresso de fundação do KPD. 

 

 As reivindicações econômicas tinham jogado um papel secundário durante a revolução de novembro. Precisava da 

segunda fase caracterizada pela luta massiva do conjunto do proletariado combinando as reivindicações econômicas 

e políticas.Naturalmente, a contra-revolução não estava alheia. Estava ocupada em preparar o esmagamento da 

revolução através de provocações. A social-democracia era o cérebro dessa estratégia que se apoiava sobre as ilusões 

de muitos operários sobre este partido que consideravam ainda como proletário, apesar dele ter traído a classe 

operária em 1914.  

A guerra civil na Alemanha 1918 - 19 

O estado de dissolução do exército dificultava sua utilização como instrumento do terror branco. É por conta disso e 
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com objetivo de assumir esta tarefa que foram fundados Corpos-Francos que, mais tarde, constituirão a coluna 

vertebral do movimento nazista. A Social-democracia justificava nas mídias o terror branco na luta contra os 

"Spartaquistas assassinos". Ao mesmo tempo, o principal jornal social-democrata, Vorwärts, instigava abertamente o 

assassinato de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Houve três ofensivas abertas da burguesia contra a revolução:  

 

A primeira: No dia 6 de dezembro, a sede do jornal spartaquista Rote Fahne foi atacada; e logo depois uma 

manifestação de Spartacus foi atacada de surpresa perto do centro da cidade; houve uma tentativa de deter e 

assassinar Liebknecht. Em reação houve as primeiras manifestações em solidariedade com o Spartakusbund em 

Berlin e greves na indústria pesada na Alta-Silésia e em Ruhr. A segunda ofensiva da contra-revolução foi o assalto da 

divisão de marinheiros armados que ocupavam o arsenal em Berlim. A presença desta constituía uma mera 

provocação à burguesia, pois tinham trazido a revolução do litoral para a capital. Campanhas das mídias preparando 

a ação militar acusaram os marinheiros de serem assassinos, ladrões e Spartaquistas. Assim que os marinheiros 

foram atacados, numerosos operários, mulheres e filhos, despertados pelo barulho chegaram espontaneamente para 

apoiá-los. 

 

 Muitos entre eles, sem nenhuma arma, ficaram entre os soldados e os alvos de seus tiros, os marinheiros. Sua 

coragem e capacidade de persuasão fizeram com que os soldados baixassem suas armas e tomassem as de seus 

oficiais. No dia seguinte, em Berlim, houve a manifestação mais massiva desde o início da revolução, desta vez contra 

o SPD.  O SPD e as elites militares se deram conta de que os ataques diretos contra símbolos da revolução, como 

Liebknecht ou a divisão de marinheiros, só faziam fortalecê-la, pois resultavam em reações de solidariedade e de 

protesto no seio do proletariado.  

 

É a razão pela qual o alvo da terceira ofensiva não teve nada a ver com tal símbolo: o chefe de polícia de Berlim, Emil 

Eichhorn, membro da esquerda da USPD, fração centrista da Social-democracia, oscilando entre a direita reformista e 

traidora e a esquerda marxista, os Spartaquistas. Foi por "capricho do destino" que tal homem se encontrava em tal 

lugar. A contra-revolução esperava pouca solidariedade dos operários para Eichhorn, e uma reação limitada do 

proletariado em Berlim poderia ser esmagada antes dela receber o apoio da província. Ai começou uma campanha 

contra o prefeito Eichhorn. Mas os operários entenderam que o ataque ao prefeito era um ataque à revolução. No 

dia seguinte, 500 000 operários manifestaram em Berlim.  Todas essas reações do proletariado constituíram na 

realidade etapas na direção da revolução permitindo ao proletariado fortalecer a confiança em si mesmo. Nesse 

período, o Rote Fahne do KPD apoiava a necessidade de novas eleições nos conselhos, totalmente dominados pelo 

SPD e pelo USPD para que se refletisse neles a evolução dos operários para as posições da esquerda. Além disso, 

conclamava o armamento dos operários sem deixar de evidenciar que a hora da tomada do poder não tinha chegado 

ainda, pois o resto do país não estava tão avançado como em Berlim.  

 

Uma armadilha fatal contra a revolução em janeiro de 1919 

Os chefes revolucionários se reuniram para dar objetivos a essa massa de 500 000 operários nas ruas de Berlim. 

Participaram 70 delegados de fábrica (esquerda do USPD e próximos ao KPD), Karl Liebknecht e Wilhelm Pieck pelo 

KPD e, mais tarde, alguns chefes da USPD. Tinham recebido relatórios informando que algumas guarnições militares 

tinham expressado sua vontade em participar da insurreição armada. Os chefes revolucionários estavam indecisos. 
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Chegaram outras informações dizendo que o bairro "dos jornais", e em particular o Vorwärts, tinha sido ocupado. Aí 

perderam a cabeça. De repente Karl Liebknecht se posicionou a favor da tomada do poder. A greve geral foi votada e 

houve uma grande maioria a favor de derrubar o governo e manter a ocupação do bairro dos jornais (só seis votaram 

contra). Além disso, fundaram um Comitê provisório de iniciativa revolucionária. O proletariado tinha caído na 

armadilha. Logo foi comprovado que os relatórios recebidos eram falsos.  

 

A direção do KPD ficou horrorizada quando soube da insurreição proposta. Neste instante, era claro que as 

advertências de Rosa Luxemburgo contra uma insurreção prematura não tinham sido entendidas. O que podia ser 

feito para libertar o proletariado desta armadilha? O KPD logo encontrou uma postura comum. Até agora tinha sido 

contra uma insurreição prematura. Já que o erro foi cometido, julgaram que deviam apoiar totalmente a classe nesta 

orientação. Só a tomada do poder em Berlim podia doravante impedir um derramamento de sangue. Apesar dos 

operários terem evoluído para a esquerda desde 1918 e desconfiarem cada vez mais da social-democracia isso não 

implicava que a liderança política estava claramente entre as mãos do KPD. Não havia tal liderança revolucionaria 

clara e reconhecida do proletariado e isso constituía uma fraqueza crucial para ele. Na realidade a liderança estava 

nas mãos dos centristas da USPD. Sua política de oscilações confundia os operários, especialmente quando o Comitê 

provisório de iniciativa revolucionária (do qual os membros do KPD tinham saído) iniciou negociações com o SPD em 

lugar de combatê-lo.  

 

Chegou o momento que era esperado pela reação há muito tempo. O terror branco atacou com força através da 

artilharia, de assassinatos, atos de violência contra os operários e soldados, maltratando mulheres e crianças. Além 

disso, a contra-revolução lançou rapidamente a caça sistemática contra Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Mas a 

batalha não estava ainda definida. Diante da inflação, das demissões, do desemprego massivo, as greves massivas se 

estenderam no país inteiro, particularmente na Alta-Silesia, na Renânia, em Westphalia (ao longo do Ruhr) e na 

Alemanha central. A região do Ruhr especificamente era muito combativa com milhões de mineiros e operários 

siderúrgicos implicados nas greves e outras ações. Enquanto a greve de massa se expandia no país inteiro, a Berlim 

revolucionária lutava pela sua sobrevivência.  

 

No dia 15 de janeiro, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram detidos e brutalmente assassinados pelos Corpos 

Francos. No dia seguinte a mídia disseminava a mentira segundo a qual Rosa Luxemburgo foi linchada pela multidão 

exasperada e que Liebknecht foi morto quando tentou fugir. Alguns dias mais tarde, já estava claro que tudo isso era 

mentira. Quando os operários tomaram conhecimento do assassinato foram tomados por um sentimento de horror. 

No dia 25 de janeiro, o carrasco Noske do SPD pôde proclamar o estado de guerra em Berlim sem ter medo das 

reações do proletariado. O SPD instalou uma ditadura militar.  

 

A luta pelo prosseguimento da revolução foi derrotada 

Diante da repressão na Renânia e Westphalia, a greve retomou vigor em todo país até que as guarnições militares 

como nas cidades de Erfurt e Merseburg deram explicitamente seu apoio aos operários revolucionários. Nesse 

instante, a greve tinha alcançado seu auge. A única possibilidade de passar para uma etapa superior era que os 



3º Encontro de Formação Política – [ENFOP 3]  06, 07 e 08 de Maio de 2011 

 

Eixo: Experiêncas    Coletivo Contra Corrente - C.C.C  

 

30

operários de Berlim se juntassem a greve. No dia 25 de fevereiro a greve geral era total e o governo tinha fugido para 

a pequena cidade de Weimar. Depois de ter assistido aos atos sangrentos do SPD em Berlim e em outros locais, os 

operários não acreditavam mais nos seus apelos pela paz. O SPD tentou impedir a greve em Berlim por todos os 

meios. O conselho geral do soviete hesitava. A decisão foi finalmente tomada pelos próprios operários que enviaram 

delegados das grandes fábricas para informar ao conselho que todas as fábricas já tinham votado a greve. A greve 

geral se expandiu na cidade inteira. Diante desta situação, os delegados do SPD no conselho operário e de soldados 

votaram a favor da revolução, contra a linha de seu partido.  

 

Foi um momento trágico: o proletariado de Berlim conseguiu mais uma vez se levantar para seguir seus irmãos e 

irmãs de classe, porém tarde demais. A greve na Alemanha central, que tinha esperado tanto por um sinal de Berlim, 

estava acabando. O trauma de Janeiro 1919 tinha sido fatal. A hora da contra-revolução tinha chegado. O terror 

branco foi desencadeado no país inteiro, mais particularmente em Berlim. Milhares de operários revolucionários e 

revolucionárias foram caçados e assassinados. Entre eles, Jogiches.  

Conclusão 

Terminamos destacando os ensinamentos essenciais da revolução alemã:  

� Ela foi feita pelas massas proletárias e teve como primeiro efeito o de obrigar a buguesia colocar um termo 

final à Primeira Guerra mundial para não correr o risco de precipitar o desenvolvimento da revolução mundial;  

� Faltou pouco para que a revolução conseguisse derrubar a burguesia na Alemanha. Obviamente tal conclusão 

teria levado à possibilidade da vitória da revolução em escala mundial;  

� Um fator essencial da derrota era que a revolução alemã foi confrontada com um inimigo muito mais forte do 

que na Rússia. O SPD, partido socialista, contribuiu em muito para dar essa força à burguesia. Com efeito, 

soube aproveitar-se da confiança que ainda gozava no seio da classe operária para assumir o papel de 

verdugo da revolução e do proletariado.  

       Corrente Comunista. Internacional  
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BREVE HISTÓRICO DO PCB 
(PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO) 

 

A trajetória do Partido Comunista Brasileiro (PCB), fundado em 25 de março de 1922, é parte constitutiva da história 

do Brasil. Se, na sua gênese, convergiram os ideais libertários do nascente proletariado, no seu desenvolvimento e 

consolidação foram sintetizados os processos de maturação de uma organização política que buscava (e ainda busca 

até hoje) conjugar em suas fileiras os mais destacados dirigentes das lutas dos trabalhadores e representantes da 

intelectualidade e da cultura brasileira. Quando se tornou um verdadeiro partido de dimensões nacionais, no 

imediato pós-guerra, o PCB revelou-se como a instância de universalização de uma vontade política que fundia o 

mundo do trabalho com o mundo cultural. Intelectuais do porte de Astrojildo Pereira (um de seus fundadores), Caio 

Prado Jr., Graciliano Ramos e Mário Schenberg, entre outros, vinculavam-se a projetos e perspectivas que tinham nas 

camadas proletárias o sujeito real da intervenção social. 

 

Se a história do PCB foi marcada por uma sistemática repressão, que o compeliu à clandestinidade por mais da 

metade de sua existência e que entregou ao povo brasileiro boa parte de seus maiores heróis do século XX, nem por 

isto o PCB foi um partido marginal. Ao contrário: da década de 1920 aos dias atuais, os comunistas, com seus acertos 

e erros, mas especialmente com sua profunda ligação aos interesses históricos das massas trabalhadoras brasileiras, 

participaram ativamente da dinâmica social, política e cultural do país. Por isso mesmo, resgatar a história do PCB é 

recuperar a memória de um Brasil insurgente, ao mesmo tempo premido pelas imposições do modo de produção 

capitalista e do imperialismo, para comprovar que só pode fazer futuro quem tem lastro no passado. 

  

Os primeiros anos, que vão da fundação do Partido a 1930, assinalam o esforço de criar no país uma cultura socialista 

e um modo proletário de fazer política. Recorde-se que, ao contrário de outros países, o Brasil não teve, antes de 

1922, qualquer experiência partidária anticapitalista de alguma significância (exceção feita à pioneira ação dos 

anarquistas, cujo protagonismo esgotou-se com a greve geral de 1917 e a algumas tentativas malogradas de se 

constituir no Brasil um partido de matiz operária). Nestes anos, realizando três congressos (o de fundação, em 1922, 

e os de 1925 e 1928/29) e já operando na clandestinidade, o PCB dá conta da sua dupla tarefa: de um lado, traduz e 

divulga o Manifesto do Partido Comunista e lança o jornal A Classe Operária, buscando divulgar as teses marxistas 

junto ao operariado. De outro, dinamiza o movimento sindical com uma perspectiva classista e independente 

inserindo-se no cenário da política institucional, através do Bloco Operário Camponês. 

  

Em 1930, reconhecido pela Internacional Comunista e tendo criado a sua Juventude Comunista, o PCB já multiplicava 

por quinze os 73 militantes que se integraram ao Partido em 1922. A década de trinta marca dois movimentos na 

trajetória do PCB: o primeiro, até 1935, de afirmação política; o segundo, até 1942, de refluxo - ambos 

compreensíveis na conjuntura das transformações que a sociedade brasileira vivia com a chamada Revolução de 

1930, que pôs fim à Primeira República e abriu caminho para a era Vargas. 

 

ANL e revolta de 1935 

 

Mesmo sem participação direta no evento político que derrubou a república oligárquica, o PCB logo se coloca como 

uma força política importante nesta nova quadra da história brasileira: é a organização que mais coerentemente 

enfrenta o avanço do integralismo (caricatura do movimento nazifascista no Brasil). Já contando em suas fileiras com 
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a presença de Luiz Carlos Prestes - que haveria de se tornar o seu dirigente mais conhecido - o PCB articula uma 

grande frente nacional e antifascista, propondo à sociedade um projeto de desenvolvimento democrático, anti-

imperialista e antilatifundiário. O Partido torna-se o núcleo dinâmico da Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente 

antifascista na qual se reuniram comunistas, socialistas e antigos "tenentes" insatisfeitos com a aproximação entre o 

governo de Vargas e os grupos oligárquicos afastados do poder em 1930. Posta na ilegalidade a ANL, o PCB promove 

a insurreição de novembro de 1935. 

 

A insurreição comunista parte da tomada de quartéis no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro e, devido 

à sua desarticulação e ao não envolvimento das massas, é rapidamente dominada, tendo sofrido violenta repressão 

por parte das forças de segurança do Estado. Derrotada a insurreição, abate-se sobre o país uma ação repressiva 

sobre todo o campo democrático, em especial sobre o PCB que, até inícios dos anos quarenta, viverá sob intensa 

repressão política, chegando a casos de extermínio físico de dirigentes e diversos militantes. Mas nem a duríssima 

clandestinidade impediu que os comunistas cumprissem com seus compromissos, até mesmo os internacionalistas: o  

PCB não só organizou a solidariedade à República Espanhola como, ainda, enviou combatentes para as Brigadas 

Internacionais.  

 

"Partidão" e Ilegalidade 

A conjuntura internacional ao final da Segunda Guerra Mundial, quando se destacaram a derrota fascista em 

Stalingrado, o avanço das tropas soviéticas sobre o Leste Europeu e a ocupação de Berlim pelas forças antinazistas 

(com a União Soviética na frente), favoreceu a ação dos democratas brasileiros na abertura dos anos quarenta e, 

como força inserida no campo da democracia, os comunistas têm então possibilidade de intervenção. Recuperando-

se das perdas orgânicas dos anos imediatamente anteriores, o PCB - que exigira a participação do Brasil na guerra 

contra o nazifascismo e orientara seus militantes a se incorporarem à Força Expedicionária Brasileira (muitos deles 

voltariam do campo de batalha reconhecidos oficialmente como heróis) - se reestrutura, com a célebre Conferência 

da Mantiqueira, realizada em agosto de 1943. 

  

A partir dela, o Partido conquista espaços na vida política e, quando da redemocratização, cujo marco é o ano de 

1945, torna-se um partido nacional de massas, atingindo a marca de cerca de 200 mil filiados em 1947. Conquistando 

plena legalidade, constitui significativa bancada parlamentar e elege, pelo Estado da Guanabara, ao cargo de 

senador, o então Secretário-Geral do partido, Luiz Carlos Prestes. Protagonista essencial dos processos políticos, o 

PCB centraliza o movimento sindical classista, cria uma notável estrutura editorial e jornalística, empolga a 

intelectualidade democrática e passa ser a vanguarda democrática na Assembléia Nacional Constituinte. Mas este 

movimento de afirmação política é brutalmente interrompido pela Guerra Fria: entre 1947 e 1948, o Partido é posto 

na ilegalidade e perseguido pelo Governo Dutra. Compelido à clandestinidade, o PCB responde à truculência do 

governo do Marechal Dutra com uma política estreita e sectária (expressa nos Manifestos de 1948 e 1950), o que 

conduz os comunistas a um profundo isolamento, além de dar início à luta interna entre as facções partidárias. 

 

XX Congresso do PCUS: conflitos 
 

As tensões explodem em 1956, com o impacto do XX Congresso do PCUS: a denúncia do chamado "culto à 

personalidade de Stalin" cataliza a atenção dos militantes e irrompe no interior do PCB, provocando a emersão de 

divergências e conflitos internos reprimidos por uma década. A luta interna que se seguiu ao impacto causado pelo 
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XX Congresso do PCUS (na qual, além de um número expressivo de militantes, o PCB perdeu importantes dirigentes e  

quadros intelectuais) começou a ser ultrapassada em março de 1958, quando se divulga a Declaração Política que 

propõe uma nova perspectiva de ação dos comunistas. A Declaração  de Março vincula a conquista do socialismo à 

ampliação dos espaços democráticos e formula uma estratégia revolucionária de longo prazo.  

 

Partido Comunista Brasileiro, PCB 

 

O V Congresso do PCB (realizado em setembro de 1960) consolida esta orientação e põe como tarefa imediata a 

conquista da legalidade, para o que era necessário o Partido se adequar juridicamente à legislação partidária, 

inclusive com a mudança do nome “Partido Comunista do Brasil (PCB)”, que existia desde a fundação, em março de  

1922, para Partido Comunista Brasileiro- PCB. Posteriormente, o nome Partido Comunista do Brasil seria restaurado 

por dirigentes e militantes comunistas que saíram do PCB e criaram, em fevereiro de 1962, o PC do B, uma outra 

organização comunista, que, na época, discordara do processo de “desestalinização” ocorrido na União Soviética e, 

mais tarde, numa variação de sua linha político-ideológica (a exemplo do que voltaria a acontecer outras vezes na 

trajetória deste partido), haveria de se vincular ao maoísmo. 

 

Golpe e Dissidências 

 

Com a nova orientação, o PCB experimenta grande crescimento e, renovando amplamente o seu contingente de 

militantes, passa a exercer papel hegemônico na intelectualidade de esquerda e, principalmente, aumenta sua 

influência no movimento sindical, articulando alianças amplas e flexíveis, que se mostraram eficazes em certas 

conjunturas políticas difíceis, como, por exemplo, a posse de João Goulart, em setembro de 1961. Contudo, muitas 

vezes, estas alianças, justamente por sua amplitude, colocaram o Partido a reboque do interesse de outras classes, 

fragilizando seu papel de vanguarda política do proletariado. Foi neste sentido que o golpe de abril de 1964, 

articulado pelas frações hegemônicas da burguesia monopolista brasileira, não encontrou nem as forças populares, 

nem o Partido em condições de resistência imediata, sendo imposto ao PCB e ao conjunto das forças democráticas e 

de esquerda mais um duro período de repressão e clandestinidade.  

  

O Partido, porém, se recompôs e definiu uma linha de ação antiditatorial centrada na recusa de quaisquer propostas 

que não envolvessem ações políticas de massas. Esta recusa ao foquismo e às várias formas de luta armada que não 

levassem em conta a necessidade de organização e participação do movimento de massas, representando uma fase 

de predominância do esquerdismo político no combate à ditadura, custou ao PCB a perda de importantes dirigentes, 

tais como Carlos Marighela, Mário Alves, Jacob Gorender e Apolônio de Carvalho, dentre tantos outros. Esta 

orientação foi ratificada no VI Congresso que o PCB realizou em dezembro de 1967, uma vitória contra a repressão 

que se instalara no país. 

 

Repressão e Exílio 

 

Os anos seguintes, balizados pela fascistização do regime ditatorial (principalmente a partir do Ato Institucional nº 5 , 

de 13 de dezembro de 1968), marcaram, paradoxalmente, a comprovação do acerto da estratégia política do PCB e 

sua vulnerabilidade orgânica à repressão. Ao mesmo tempo em que a combinação da ação política clandestina com a 

utilização dos espaços legais (especialmente através da atuação no interior do MDB) revelava-se a forma correta de 
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isolar o regime ditatorial, o PCB era violentamente golpeado. Entre 1973 e 1975, um terço de seu Comitê Central foi 

assassinado pela repressão, e milhares de militantes foram submetidos à tortura, alguns até a morte, dentre os quais 

o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Nem por isso os comunistas deixaram de intervir 

ativamente na vida brasileira.  Mesmo tendo a  maioria da sua direção exilada e boa parte presa nos presídios da 

ditadura, o PCB desenvolveu uma política que privilegiava a unidade das forças democráticas. Assim, com a conquista 

da anistia, que fazia parte do programa do PCB  desde o VI Congresso (1967), em setembro de 1979, o retorno de 

dirigentes e militantes que estavam no exterior e a volta à vida social de quadros que estavam na clandestinidade 

foram elementos centrais na dinamização da luta contra a ditadura em sua crise mais aguda, após o fim do chamado 

ciclo do milagre econômico. 

 

VII Congresso do PCB: a consolidação da “via democrática” 
 

Reestruturando-se em todo o país desde 1979, o PCB realizou, em dezembro de 1982, o seu VII Congresso, que 

formulou uma linha política para as novas condições da sociedade, sob o título "Uma alternativa democrática para a 

crise brasileira". O PCB atualizava o seu projeto de tornar-se um partido nacional de massas vinculando 

organicamente o objetivo socialista a uma democracia de massas, a ser construída no respeito ao pluralismo e nos 

valores fundamentais da liberdade.  O Partido, no encaminhamento deste Congresso, viu-se mais uma vez engolfado 

por lutas internas de graves consequências. Por um lado,  o chamado eurocomunismo (que propunha a ocupação de 

espaços no interior da sociedade burguesa sem uma clara afirmação da luta de classes e da derrubada revolucionária 

do capitalismo, numa leitura deturpada das ideias do dirigente comunista italiano Antonio Gramsci) havia construído 

sólidas bases no pensamento partidário. Embora não contassem com grande número de militantes e dirigentes que 

se assumissem como tal, as formulações centrais do eurocomunismo permeavam todas as teses congressuais. Por 

outro lado, o grupo liderado por Luiz Carlos Prestes, divergindo da orientação da maioria do Comitê Central, rompe 

com o Partido, após inúmeros embates que vinham se acirrando desde o exílio. 

  

Devido às divergências internas e ao fato de o Congresso não ter terminado, tendo sido invadido pelas forças de 

repressão, o Comitê Central, somente no ano de 1984, consegue publicar o documento final de “Uma Alternativa 

Democrática para a crise brasileira”. O documento aprovado é permeado de contradições geradas pela tentativa de 

contemplar as principais facções e amortecer, por alguns anos, uma possível fragmentação partidária. Mesmo assim, 

tendo como Secretário-Geral o ex-combatente de 1935, Giocondo Dias, o Partido alcançou ganhos na cena política, 

apesar de muito enfraquecido no interior dos movimentos sociais (especialmente no interior do movimento operário, 

no qual sua política de conciliação de classes viu-se amplamente questionada). Esta débil inserção nos movimentos 

sociais acabaria por fragilizar a intervenção política do PCB, em que pese sua relevância nas articulações institucionais 

da esquerda e do campo democrático. Assim, no decurso da derrota da ditadura e da transição democrática, o 

Partido não se afirmou como organização de massas e nem esteve na vanguarda das ações do movimento operário e 

sindical no decorrer dos anos 1980. 

  

Legalidade e Crise 
 

O VIII Congresso (Extraordinário), já realizado sob condições de legalidade, em julho de 1987, não fez avançar o PCB: 

importantes questões táticas (por exemplo, a ação sindical e a política de alianças) e estratégicas (o próprio formato 

da organização partidária, a concepção de um caminho brasileiro para o socialismo) não foram efetivamente 
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equacionadas. Uma crise velada atingia o conjunto partidário, expressa na estagnação do contingente de militantes, 

na perda de inserção no movimento sindical, na pobreza dos resultados eleitorais e na ineficiência dos instrumentos 

partidários, como o semanário Voz da Unidade e todas as publicações da Editora Novos Rumos, que não eram 

legitimados pela militância. 

  

O IX Congresso (1991), levado a cabo na seqüência da queda do Muro de Berlim, mostrou o Partido dividido, desde o 

Comitê Central até as bases, entre aqueles que desejavam capitular frente à ofensiva neoliberal e adaptar-se ao novo 

ciclo de hegemonia burguesa e aqueles que propugnavam a reconstrução revolucionária do Partido. Já neste 

processo, os liquidacionistas pretendiam mudar o nome e o caráter marxista-leninista do Partido, sendo impedidos 

de fazê-lo pela enorme resistência de  alguns dirigentes e das bases partidárias. 

 

X Congresso do PCB: o racha 

 

A crise explode no X Congresso extraordinário (em janeiro de 1992, em São Paulo), montado com o único intuito de, 

finalmente, levar a cabo as propostas liquidacionistas. O embate se dá entre uma maioria numérica forjada, da qual 

participavam não filiados ao PCB e membros de outros partidos, e os militantes do Movimento Nacional em Defesa 

do PCB, isto é, entre os que sairão para criar o Partido Popular Socialista - PPS e aqueles que reclamavam a 

continuidade do PCB.  No mesmo instante em que a maioria forjada votava pela liquidação do Partido, os militantes 

do Movimento Nacional em Defesa do PCB, após exporem sua decisão e objetivo na abertura do espúrio X 

Congresso, se retiram em passeata até o Colégio Estadual Roosevelt. Ali, foi realizada a Conferência Extraordinária de 

Reorganização do PCB, que decidiu, por aclamação, pela continuidade do Partido, com manutenção do seu nome e 

sigla históricos, prosseguindo na luta pelo socialismo. 

 

A retomada: a luta pela reconstrução revolucionária do PCB 
 

A luta pela existência do PCB se deu em várias frentes: na luta de massas e no nível legal e institucional. Os militantes 

mantiveram vivo o Partido nos movimentos de massa, afirmando nos espaços de luta popular a reconstrução 

revolucionária do PCB.  Na Justiça Eleitoral, foi travado um embate de mais de um ano pelo direito ao uso da sigla 

histórica. Ao final da disputa legal, a sentença do então ministro do TSE, Sepúlveda Pertence, deixou claro que a sigla 

PCB e seu símbolo só poderiam pertencer a quem de fato se afirmava herdeiro do legado político e histórico do 

Partido. 

  

A próxima tarefa que se impôs aos militantes comunistas foi a batalha pela legalização e pelo registro definitivo do 

PCB. A campanha de filiação, para atender às rigorosas exigências do TSE - a filiação em 20% dos municípios de 9 

estados - começou em 1994. Foram exigidos tremendos sacrifícios da direção e da militância, tanto em nível pessoal 

quanto financeiro, mas a tarefa foi completada com êxito no final de 1995.  Embora fosse árduo o esforço pela 

legalização, não foi a campanha de filiação a única atividade do PCB neste período. Iniciou-se a reorganização do 

Partido nos movimentos de massa, especialmente nos movimentos estudantil e sindical. Neste período, para definir 

nova linha política e o caráter do Partido, foram realizados uma Conferência Política Nacional em Brasília (1995) e 

dois Congressos: o X Congresso no Rio de Janeiro (1993), que ratifica o propósito de construir no Brasil uma 

alternativa revolucionária, tendo no marxismo sua base teórica e na construção do Partido junto ao movimento de 

massas a tarefa primordial visando a organização consciente do proletariado para as transformações rumo ao 
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socialismo no Brasil; o XI Congresso, também no Rio (1996), que supera as avaliações nacional-libertadoras e 

etapistas que ainda vicejavam desde o racha com o PPS. Estes ricos processos de debates da militância partidária 

afastaram de vez qualquer formulação reformista e enfatizaram o caráter revolucionário do PCB.  

 

Retomaram o conceito de centralismo democrático, de acordo com suas origens, e reafirmaram o caráter marxista-

leninista do Partido.Nos últimos anos tem se intensificado o trabalho de estruturação interna do Partido e sua 

inserção nos movimentos de massa. Através, principalmente, do movimento sindical e estudantil e da participação 

nas entidades representativas, o Partido afirma a centralidade do trabalho e a necessidade da revolução social de 

matiz socialista. É através deste trabalho, também, que o partido vem recrutando e formando novos militantes e 

formulando sua intervenção junto às massas. 

  

No mês de abril de 2000, em Xerém (Rio), realizou-se o XII Congresso. Além de aprofundar sua leitura sobre a 

conjuntura política nacional e internacional e formular a sua atuação política, os comunistas do PCB avançaram em 

outras questões que se colocam para a sociedade no enfrentamento à exploração capitalista. A construção de  

uma frente das esquerdas em um projeto de confronto ao neoliberalismo e a unidade dos comunistas no Brasil foram 

importantes resoluções aprovadas pelo Congresso. A consolidação da política de organização leninista foi 

concretizada na aprovação do novo estatuto partidário. Em março de 2005, em Belo Horizonte, o PCB realizou seu 

XIII Congresso e reforçou a compreensão de que a "revolução socialista é um processo histórico complexo", isto é,  

que o "triunfo do Socialismo não é um fato que acontecerá de forma natural ou inexorável, como afirmam algumas 

leituras mecanicistas da obra de Marx, mas sim uma possibilidade histórica que deve ser construída". 

 

Baliza a necessidade de ruptura com a política governamental que o então Presidente Lula desenvolvia no país, sob 

uma orientação social-liberal e conciliadora com os interesses e perspectivas das elites e do imperialismo. Em janeiro 

de 2006, o PCB rompe sua participação nos foruns da CUT (Central Única dos Trabalhadores), por entender que esta 

entidade torna-se um braço governamental e promotor da conciliação de classe junto aos trabalhadores. O Partido 

propõe a construção de um ENCLAT (Encontro Nacional das Classes Trabalhadoras) para que se debatessem os 

desafios colocados para o movimento sindical de corte classista, na perspectiva da construção de uma nova e ampla 

entidade sindical, classista, democrática e independente para a condução das lutas do proletariado, em especial da 

classe operária brasileira. 

 

Nos últimos anos, o PCB recuperou espaços e ampliou a sua presença na área internacional, tendo construído laços 

mais fortes e empreendido ações conjuntas com partidos e organizações comunistas e de esquerda de outros países. 

Exemplos foram as presenças de delegações nos Congressos dos PCs Português, Grego, Colombiano, Argentino, Turco 

e da Federação Russa; nos encontros dos Partidos Comunistas realizados em Lisboa e São Paulo; nas visitas e ações 

conjuntas, no Brasil e no exterior, com os PCs Peruano, Chileno, Venezuelano, Boliviano, Paraguaio, Mexicano e 

outros; nas ações conjuntas e na presença em Congressos das Juventudes Comunistas (pela ação da UJC); na 

presença em atos políticos em outros países, com destaque para aqueles realizados na Venezuela,  no Peru, na 

Bolívia, no Paraguai e em Honduras; na presença nos Encontros do Movimento Humanista; nas reuniões bilaterais 

com os PCs; nas participações em manifestos conjuntos e consultas internacionais com outros PCs. 

 

 

O XIV Congresso: construir o Bloco Revolucionário do Proletariado 
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No XIV Congresso, realizado em outubro de 2009 no Rio, comprova-se o acerto no trabalho de reinserção do PCB no 

movimento comunista internacional e de solidariedade militante aos partidos, movimentos e governos que avançam 

na luta anticapitalista e anti-imperialista em todo o mundo. Verificou-se a forte presença de convidados estrangeiros 

ao Congresso, através das delegações dos Partidos Comunistas Cubano, Grego, da Alemanha, dos Povos da Espanha, 

dos Mexicanos, Libanês, Colombiano, da Venezuela, da Bolívia, do Chile, Peruano, Paraguaio, Argentino, do Polo do 

Renascimento Comunista Francês, da Frente Popular de Libertação da Palestina, da Coordenadora Continental 

Bolivariana, do Partido Comunista do Vietnã e do Partido do Trabalho da Coréia. Também compareceram, como 

convidados, companheiros do PSOL, do PSTU, do PDT, do PH, da Consulta Popular, do MST, do PCR, da Intersindical, 

da CUT, da Refundação Comunista, do CECAC, de entidades de solidariedade internacionalista e da nossa querida 

União da Juventude Comunista, demonstrando o crescimento do trabalho do PCB no interior dos movimentos sociais 

e políticos no Brasil. 

 

No XIV Congresso, o PCB afirma que o Brasil já cumpriu o ciclo burguês, tornando-se uma formação social capitalista 

desenvolvida, terreno propício para a luta de classes aberta entre a burguesia e o proletariado. E assevera que o 

cenário da luta de classes mundial e suas manifestações no continente latino-americano, o caráter do capitalismo 

monopolista brasileiro e sua profunda articulação com o sistema imperialista mundial, a hegemonia conservadora, os 

resultados deste domínio sobre os trabalhadores e as massas populares no sentido de precarização da qualidade de 

vida, desemprego, crescente concentração da riqueza e flexibilização de direitos levam a reafirmar que o caráter da 

luta de classes no Brasil inscreve a necessidade de uma ESTRATÉGIA SOCIALISTA. 

 

Para tanto, propõe a formação de uma frente política permanente de caráter anticapitalista e anti-imperialista, que 

não se confunda com mera coligação eleitoral, na perspectiva da constituição do Bloco Revolucionário do 

Proletariado como um movimento rumo ao socialismo. Às vésperas de completar 90 anos de existência, o Partido 

Comunista Brasileiro, fortalecido nas tradições e na luta dos comunistas em todo o mundo, reafirma a necessidade 

histórica de superação do capitalismo, que se dará apenas pela libertação das classes trabalhadoras, na perspectiva 

do socialismo rumo à sociedade comunista.  
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50 ANOS DA ORM-POLÍTICA OPERÁRIA 
 

CENTRO DE ESTUDOS VICTOR MEYER (www.centrovictormeyer.org.br) 
 

 
Introdução 
Há cerca de quarenta e oito anos atrás, entre 16 e 19 de janeiro de 1961, um grupo de jovens militantes 
revolucionários reuniu-se em Jundiaí-SP para fundar a Organização Revolucionária Marxista-Política Operária. O ato 
foi o coroamento de uma série de debates e articulações entre quadros políticos e intelectuais que militavam em 
pequenas organizações políticas ou se articulavam em torno de publicações marxistas, a saber: o grupo do Rio de 
Janeiro, oriundo da Juventude do Partido Socialista Brasileiro, o grupo de São Paulo, de inspiração luxemburguista e a 
Mocidade Trabalhista de Minas Gerais(1). 
 
Um conjunto de idéias básicas unia o grupo: 
• A condenação à política de colaboração de classe então comandada pelo PCB, PSB e PTB; 
• A defesa do caráter socialista de qualquer futura revolução no Brasil; 
• O reconhecimento do papel da classe operária como força aglutinadora de uma frente dos trabalhadores da cidade 
e do campo; 
• A defesa da construção de um partido representativo da classe operária, em oposição aos partidos burgueses e 
reformistas; 
• Crítica às deformações burocráticas dos Estados do então campo socialista, mas solidariedade a esses países em 
seus conflitos com o sistema imperialista. 
 
Tais idéias constituem uma elaboração marxista brasileira que trazem a forte contribuição de Érico Sachs (Eurico 
Mendes, Ernesto Martins), fruto de sua militância na Oposição no Partido Comunista Alemão e particularmente da 
influência de August Thalheimer no período entre 1938 e 1948. A influência da nova organização na esquerda 
brasileira, em especial na que seria futuramente chamada de Esquerda Revolucionária, foi profunda. Pode-se dizer 
que a POLOP influenciou as lutas internas que envolveram o PCB nos anos que se seguiram ao golpe militar de 1964. 
Várias organizações políticas então formadas na fase da ditadura militar mantiveram algum tipo de relacionamento 
ou mesmo foram diretamente originadas das fileiras da POLOP, cujas análises e propaganda política atuaram como 
um pólo irradiador de proposições revolucionárias. 
 
Mas as condições gerais do período, marcadas pela consolidação da ditadura militar, pela depressão política do 
movimento operário e pela prolongada clandestinidade - aliadas à onda voluntarista que terminou prevalecendo na 
Esquerda Revolucionária - selaram o destino da Organização. O cerco repressivo, as prisões e o exílio provocaram a 
desintegração do seu núcleo dirigente ao longo dos anos 70 e fracionamento dos grupos remanescentes. Com a 
anistia e o retorno do exterior dos quadros exilados, verifica-se um movimento no sentido de reaglutinação da 
Organização. Tarde demais, pois o contingente de militantes remanescentes estava demasiadamente reduzido e 
distante do centro dinâmico das lutas sociais brasileiras, na maré montante das greves, da fundação do PT e da 
gestação da CUT. A POLOP reconheceu a importância política própria do PT, mas ao mesmo tempo entendeu os seus 
limites; por isso, aderiu ao novo Partido, mas ao mesmo tempo tentou manter-se como organização autônoma. Sem 
êxito nesse último projeto, extinguiu-se lentamente no decorrer da primeira metade dos anos 80. 
 
A historiografia 
Alguns autores têm reconhecido o caráter peculiar da POLOP e alertado para a inovação que ela representou no 
campo das organizações de esquerda no Brasil a partir dos anos 60. Marcelo Badaró Matos(2) apontou a influência 
das elaborações teóricas da POLOP a respeito das relações da burguesia nacional com o imperialismo sobre uma 
importante geração de intelectuais brasileiros vinculados ao que se convencionou chamar de “teoria da 
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dependência”. Vários ex-militantes da PO tornaram-se autores de referência no debate nacional e internacional de 
temas ligados ao desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo e ao imperialismo, à situação da América 
Latina ou à emergência de movimentos sociais: Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Moniz Bandeira, Vânia 
Bambirra, Michael Löwy, Eder Sader e Emir Sader são, talvez, os mais conhecidos. 
 
1) MARTINS (1981). Para uma história desse momento da fundação há também as contribuições de VILLA (1976) e GARCIA (1979). 
2) MATTOS (2002). 

 
O caráter inovador do marxismo da POLOP, no contexto brasileiro dos anos 1960 e 70 - que se apresentava como 
uma alternativa partidária ao PCB - foi ressaltado por Aarão Reis Filho e Jair de Sá, que situaram a organização como 
o ponto de partida de um ramo novo na história das esquerdas no Brasil(3). De modo semelhante, Nilmário Miranda 
e Carlos Tibúrcio, ambos ex-militantes da POLOP consideram esta organização uma das “matrizes” da esquerda 
revolucionária brasileira(4), assim como Marco Aurélio Garcia, que vê no surgimento da POLOP um episódio 
significativo na emergência de uma “nova esquerda” revolucionária brasileira.(5)Apesar deste amplo reconhecimento 
quanto à importância histórica da POLOP, ainda não foi publicado um trabalho dedicado ao tema que fosse resultado 
de investigação de maior fôlego. Foram localizadas apenas duas dissertações de mestrado sobre o tema. A de 
Leovegildo Leal, de 1992, destaca o papel da POLOP na contestação do reformismo do PCB, rompendo o “monopólio” 
da linha reformista na esquerda dos anos 60.(6)  
 
A outra, mais recente, de Joelma A. de Oliveira, procura identificar as razões do surgimento desta organização de 
esquerda revolucionária e avaliar o processo da formação de uma alternativa partidária ao PCB, antes e após o golpe 
militar de 1964. A dissertação cobre apenas a primeira fase da organização, até 1967.(7) Dentre os artigos, os já 
mencionados de Badaró Mattos e Aarão Reis Filho, que são os mais recentes, são os primeiros elaborados a partir da 
análise de uma documentação mais volumosa e rica, diferenciando-se assim de outros trabalhos em que a trajetória 
da POLOP foi tratada de modo mais superficial. Entretanto, em que pesem as importantes contribuições destes 
artigos, suas dimensões restritas, conquanto adequadas aos objetivos pretendidos por seus autores, impedem que 
eles satisfaçam a necessidade de uma análise mais extensa e mais profunda da história da organização. 
  
Por outro lado, a história desta organização de esquerda tem sido tema de “balanços”, resgates e polêmicas 
históricas feitas por militantes ou ex-militantes, alguns dos quais estiveram em algum momento ligados à própria 
organização. Grande parte desta produção, publicada nos periódicos das organizações de esquerda, circulou em 
espaços restritos e permanece desconhecida até mesmo da maioria dos historiadores. Veja-se, por exemplo, a 
controvérsia gerada pelo artigo de 1976 de Raul Villa (Eder Sader) que recebeu réplicas escritas por Ernesto Martins 
(Érico Sachs) e pelos editores da revista Marxismo Militante nos anos seguintes.(8) O ponto central da polêmica é a 
tese de Raul Villa, que se desligava da organização, segundo a qual a trajetória da POLOP teria chegado, finalmente, à 
“falência”, o que era vivamente contestado pelos autores das réplicas. A partir desta divergência de fundo, 
produzem-se interpretações antagônicas sobre vários momentos da história da PO que dão sustentação às posições 
políticas em disputa. Tais textos constituem documentos valiosos para reconstituir o percurso histórico da PO, mas é 
evidente que o objetivo principal dos debatedores - o de fundamentar e justificar suas posições na contenda - podia 
ser e efetivamente foi alcançado sem necessidade de expandir e enriquecer a pesquisa histórica. 
 
Na mesma categoria encontram-se relatos memorialísticos que recuperam momentos da história da organização e 
que aparecem como prefácios, posfácios ou simplesmente como memórias destinadas a um público bem mais 
amplo. É este o caso de um livro recente, editado por Emiliano José e dedicado à memória de Victor Meyer, ex-
dirigente da PO falecido em 2001. Na obra há um texto de Orlando Miranda, ex-militante da organização que narra 
em primeira pessoa sua própria experiência militante expressa como “fragmentos de memória” da trajetória da 
POLOP na Bahia(9) além de um prefácio, também de sabor memorialístico, escrito por Nilmário Miranda, outro ex-
militante da POLOP, apresentando Victor Meyer. 
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3) REIS FILHO e SÁ (1985). 
4) MIRANDA e TIBÚRCIO (1999). 
5) GARCIA, op. Cit, p. 13. 
6) LEAL (1992). 
7) OLIVEIRA (2007). 
8) MARTINS (1978), Ernesto. A revista Marxismo Militante era o órgão oficial da OCML-PO. 
9) MIRANDA (2008). 

 
Orlando Miranda e Victor Meyer haviam organizado, logo após a morte de Ernesto Martins, ocorrida em 9 de maio 
de 1986, uma coletânea de textos daquele dirigente na qual fizeram constar, como prefácio, uma breve nota 
biográfica.(10) Documentos de natureza semelhante são as recordações de militantes como Theotônio dos Santos, 
cujo depoimento foi recolhido e publicado por Dênis de Morais em 1989.(11) Registre-se também a memória de 
Otavino Alves da Silva, um dos fundadores da POLOP, entrevista pela revista Teoria e Debate em 1994, bem como 
referências à POLOP ou a Erico Sachs nas memórias de Antonio Candido e Paul Singer, nas entrevistas concedidas ao 
mesmo periódico em 1988 e 2005, respectivamente. Estas narrativas são preciosas, ainda mais quando dão acesso à 
memória da experiência militante e aos sentidos construídos para esta experiência pelos sujeitos. Por isso mesmo 
seus autores, ao publicá-las, convidam a que se conheça melhor a história de que sabem e sentem ser uma parte. 
 
Súmulas informativas sobre a trajetória da POLOP, quase sempre muito breves, foram publicadas em obras que 
tratam da história da esquerda no Brasil ou que se propõem a contribuir para o resgate da memória das vítimas da 
ditadura militar. Jacob Gorender(12), Marcelo Ridenti(13) e Dênis de Morais(14), em trabalhos que se tornaram 
referências no tema, dedicaram algumas páginas à POLOP nas quais caracterizam as linhas-mestras do programa 
político e descrevem, de modo sumário, a trajetória da organização. Pequenas notas informativas sobre a 
organização aparecem também no trabalho pioneiro de Aarão Reis Filho e Jair de Sá sobre a esquerda clandestina 
brasileira no período da ditadura(15), na antologia de documentos de organizações da esquerda (inclusive da 
POLOP), publicada por Celso Frederico no final dos anos 80(16) e no livro de Nilmário Miranda e Carlos Tibúrcio sobre 
os mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar.(17) Há também o verbete “Política Operária” na 
Grande Enciclopédia Larousse Cultural, editada no Brasil pela Editora Nova Cultural. O que desponta deste sobrevôo 
sobre a literatura que trata da POLOP é a evidência de que a sua história permanece, no essencial, por conhecer. 
 
O legado e o resgate da memória  
O esforço pela elaboração de uma perspectiva política revolucionária embasada na nossa realidade deixou uma 
herança. De acordo com Victor Meyer: 
“O caráter expansivo da POLOP num contexto tão especial da história das lutas de classes no Brasil, sustentado 
apesar do traumático teste histórico representado pelo golpe militar de 1964, tem sua expressão máxima na 
elaboração de um documento básico, o Programa Socialista para o Brasil, apoiado sobre um conjunto de textos de 
fundamentação que configurariam um método de análise, um ideário articulado e uma estratégia de luta. 
Seria uma precipitação supor-se que tudo isso teria desaparecido pela ação do tempo. É verdade que a memória da 
esquerda revolucionária brasileira, de um modo geral, dentro da qual se encontram os registros particulares da 
POLOP, constitui-se numa dessas realidades que o curso da vida cotidiana confina à vala comum do esquecimento. 
Tempos de reação, os três últimos lustros decretaram a morte do proletariado, o fim das utopias e, nas franjas do 
pensamento único que a velha ordem social tentou e ainda tenta impor, a intelectualidade majoritária permitiu-se 
criar um índex de temas excluídos do campo das discussões. Contudo, as realizações do passado resistem em sua 
integridade de fatos consumados, retêm suas próprias luzes.” (Meyer, 2008). 
 
É dentro desses pressupostos que nos propomos a reconstituir a memória da prática da POLOP, desde a sua 
fundação. Recuperar os acervos de documentos elaborados ao longo da sua história, disponibilizá-los em arquivos de 
acesso público, publicar na forma de livros os documentos principais e resgatar o papel que a Organização 
desempenhou nas lutas sociais do país - eis as tarefas colocadas. 
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10) SACHS (1988). 
11) MORAIS (1989). 
12) GORENDER (1990). 
13) RIDENTI (1993). 
14) MORAIS, op.cit. 
15) REIS FILHO e SÁ, Jair Op.cit. Neste livro foi publicado um dos documentos políticos mais importantes da POLOP, o Programa Socialista para o Brasil, de 1967. 
16) FREDERICO (1987). 
17) MIRANDA e TIBURCIO, op.cit. 

 
 
Esta orientação é convergente com os objetivos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985), 
coordenado pelo Arquivo Nacional, de promover amplo acesso à fontes de informação e de conhecimento sobre a 
repressão e a resistência à ditadura militar no Brasil, estimular pesquisas baseadas em fontes primárias e de 
contribuir para o debate acadêmico e político sobre o período, pensado tanto como banco de dados como rede 
nacional de cooperação e informações arquivísticas (Arquivo Nacional, 2009). 
 
Origem e organização dos acervos 
Os ex-militantes da POLOP deixaram de manter vínculos entre si após a dissolução, em 1985. Contudo, 
reencontraram-se no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1986, imediatamente após o falecimento de Érico Sachs, 
para discutir o destino dos livros e documentos pertencentes a ele. Embora as decisões não tenham sido 
implementadas naquele momento, a idéia da unidade dos acervos e, ao mesmo tempo, da organização 
descentralizada nos estados manteve-se viva até hoje. No decorrer desses anos, vários acervos foram constituídos 
com documentos da POLOP. Assim, existem acervos documentais textuais no Centro de Documentação e Memória 
(CEDEM) da UNESP, no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da UNICAMP, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
e no Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ) do IFCS-UFRJ. 
 
De todos estes acervos, o mais completo encontra-se no CEDEM. Representa o arquivo do SON - Setor de 
Organização Nacional que abrangia, no início dos anos 1970, imprensa, depósito de materiais e arquivo. A lista do 
arquivo em poder do CEDEM inclui documentos da POLOP e também alguns de outras Organizações. Abrange um 
período que vai da fundação da POLOP até o final de 1978 e contém documentos de várias seções estaduais. O 
arquivo está em forma de filme de 35 mm (filme de máquina fotográfica comum), com cerca de 18 mil fotogramas; 
foi usado uma Asahi Pentax com motor drive (usado para tirar fotos em sequência rápida); o trabalho de fotografar e 
revelar foi feito entre 1970 e 1978. A avaliação do trabalho realizado levou a fotografar novamente alguns 
documentos; os originais do material foram destruídos na medida em que eram microfilmados. O material desse 
arquivo era inicialmente de documentos juntados por Ceici Kameyama por iniciativa própria, pois apenas no final da 
década de 60 é que se estruturou o SON.  
 
Quando as prisões começaram (1971), o arquivo foi retirado de onde estava. Para evitar o deslocamento de grandes 
volumes - porquanto a repressão continuava - é que se filmaram e se destruíram os originais, exceto jornais, revistas 
da POLOP e alguns documentos básicos que ficaram nas mãos de militantes. A entrega dos filmes ao CEDEM foi feita 
em março de 2005 e nomeado de Fundo POLOP pela equipe técnica desta instituição. Dois novos arquivos estão 
constituídos e em fase inicial de organização, a saber, o acervo sob a guarda do Laboratório de História e Memória da 
Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e o acervo destinado à 
guarda do Arquivo Nacional (AN). O primeiro foi constituído a partir do arquivo da seção da POLOP no Rio de Janeiro, 
sob a guarda inicial do casal e militantes Victor Meyer e Eliza Tieko Yonezo, desde 1975. Com a saída deles para São 
Paulo, em 1981, o arquivo foi dividido em dois conjuntos, o principal - que permaneceu subsidiando a organização 
nos anos seguintes, fuçou aos cuidados de dois militantes, Samuel e Cristina Warth - e o outro, aos cuidados de um 
colaborador.  
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Os conjuntos foram unificados pouco antes de seu envio, em janeiro de 1991, para a Bahia. A partir de então ficou 
em Salvador sob a guarda do mesmo casal, acrescido mais tarde com novos documentos da fase da ORM-PO doados 
por Luis Pamponet, pouco antes de sua morte. A doação ao LABELU, ocorrida em 29 de maio de 2009, foi uma 
iniciativa de Eliza Tieko Yonezo, de acordo com a vontade dela e de Victor Meyer (16/07/1948 - 17/04/2001), devido 
aos laços mantidos por Victor como professor da UEFS desde pelo menos 1987. O acervo está inventariado e 
organizado em pastas identificadas e numeradas, acondicionadas em pastas numeradas com o conteúdo identificado 
a partir da listagem original feita por Eliza Tieko Yonezo. Estimativa da equipe do LABELU dá uma conta de 1.500 (mil 
e quinhentos) documentos de diversas naturezas (1,5 metro na disposição atual). O estado geral da documentação é 
bom, exceção feita a documentos impressos em mimeógrafos a álcool que encontram-se em estado avançado de 
branqueamento, alguns já apresentando dificuldade de leitura. 
 
Com base na lista do LABELU, foi possível então iniciar, em junho de 2009, a organização do segundo acervo, doado 
por ex-militantes do Rio de Janeiro. Este acervo inclui os sub-conjuntos “documentos”, “biblioteca” e “registros 
áudio-visuais”. O sub-conjunto “documentos” resultou da doação de ex-militantes da OCML-PO e da fração 
Movimento de Reorganização da Política Operária (MRPO) no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Estima-se um total 
de 319 documentos (inclusive jornais e revistas) já organizados segundo a lista do LABELU. O sub-conjunto 
“biblioteca” é composto pela Biblioteca Marxista “Érico Sachs - Alice Werner”, com aproximadamente 1.000 livros e o 
acervo de documentos (fotocópias) de August Thalheimer e de Heinrich Brandler, organizada após o falecimento de 
Alice Werner 19/11/1946-26/03/2009), uma vez que o material encontrava-se em sua residência. 
 
O sub-conjunto “áudio-visual” inclui vários depoimentos em fita cassete recentemente gravados e registros 
audiovisuais antigos já identificados. O acervo constituído por estes três sub-conjuntos constitui o material a ser 
doado para o Arquivo Nacional. Por último, está em fase de constituição, sob a iniciativa de um ex-militante, a 
organização do acervo da POLOP em Pernambuco. Futuramente será incorporado pela Faculdade de Serviço Social da 
Universidade Federal de Pernambuco, sob a responsabilidade do professor. Denis Bernardes. Uma primeira avaliação 
deixa patente a complementaridade dos acervos, pois o arquivo do CEDEM tem documentos da fase até 1978, 
enquanto o do LABELU contemplam tanto esta quanto a fase subseqüente até a dissolução da POLOP, em 1985; mas 
há também séries mais ou menos completas de certo tipo de documentos (Informes Nacionais, Tribunas de Debates, 
Jornal Política Operária, etc.) em um arquivo do que em outro. A organização dos acervos deve se dar, portanto, de 
modo coordenado, levando em conta a diretriz, definida pelo Centro de Estudos Victor Meyer (CVM), da 
descentralização dos arquivos de modo a propiciar fácil acesso aos pesquisadores e ao público em geral. 
 
O Centro de Estudos Victor Meyer 
Como organismo centralizador das atividades propostas, o “Centro de Estudos Victor Meyer” (CVM), entidade civil 
sem fins lucrativos, buscará aglutinar os quadros que militaram na Organização, seus simpatizantes, bem como 
estudiosos das lutas sociais no país, em torno das tarefas planejadas. O CVM também coordenará e se 
responsabilizará pela arrecadação dos recursos necessários, bem como pelas prestações de contas. 
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MANIFESTO PROGRAMA 

A B A I X O A DITADURA MILITAR! 

PELA REVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES! 
      ORM POLÍTICA Operária (Polop) 
 

 

PAPEL DO PROLETARIADO BRASILEIRO 

  

Em abril a burguesia brasileira provou, definitivamente, sua incapacidade para resolver os problemas do país, de que 

dependem a emancipação econômica e a elevação do padrão de vida das massas. A soberania nacional, ela a vendeu  

pelo punhado de dólares com que lhe acenou o imperialismo norte-americano; as "reformas", ela as trocou pela 

garantia imediata da continuidade do seu regime de exploração, que ela sentia em perigo. As tarefas que a burguesia 

não foi capaz de realizar cabem, portanto as massas exploradas do país, que sofrem na carne os males do 

subdesenvolvimento. Cabem, especificamente, à classe operaria, ao proletariado industrial numeroso e organizado, 

alavanca decisiva da emancipação nacional. Os trabalhadores urbanos, espoliados sem piedade pelos trustes 

imperialistas e conhecendo - pela alta do custo de vida e pela sua origem camponesa - os efeitos da concentração 

monopolista da propriedade da terra, são também, objeto natural da exploração levada a efeito pela burguesia 

nacional. Sua situação de classe lhes permite, assim, abarcar globalmente o sistema de exploração que estrangula o 

país e discernir com clareza os fatores que freiam o desenvolvimento das suas forças produtivas. O seu grau de 

organização e politização os coloca, sem discussão, à frente do movimento pela libertação nacional e pela superação 

do atraso e da miséria em que vivemos.  

 

Não para ai, sem duvida, a missão da classe operaria. Sua luta só se completará com a derrubada do sistema 

capitalista e a supressão de toda e qualquer forma de explorarão do homem pelo homem - com o Brasil Socialista. 

Mas no caminho de sua emancipação, o proletariado enfrenta hoje obstáculos constituídos pelas formas mais 

atrasadas de propriedade - o latifúndio - e o domínio do imperialismo, exercido principalmente pelo capital 

americano. Ao se propor a destruição da estrutura latifundiária no campo, a classe operária se coloca à frente das 

reivindicações da grande massa dos trabalhadores rurais - assalariados, posseiros, meeiros, pequenos proprietários. 

Os trabalhadores da cidade e do campo representam, no Brasil, a força revolucionária por excelência e é da sua 

vitória que depende todo o futuro da revolução brasileira. A luta dos trabalhadores da cidade e do campo, sob a 

liderança do proletariado industrial, passará uma perspectiva política às camadas radicais da pequena burguesia, 

igualmente sufocada pela exploração das classes parasitárias, e as atrairão para seu lado na tarefa de demolição da 

velha sociedade.  

  

POR UMA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA 

  

Se as classes dominantes se servem hoje da ditadura policial-militar para reprimir pela violência as reivindicações dos 
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trabalhadores, o objetivo da nossa luta há de ser, antes de tudo, a derrubada da ditadura e sua substituição por uma 

democracia revolucionaria exercida pelas classes trabalhadoras. Enquanto as grandes massas camponesas 

permanecerem  afastadas da vida política, pela escravidão material a que a submete  o latifúndio, pelo analfabetismo 

e pela miséria, pelas restrições ao seu direito de voto e demais recursos de que se servem as classes dominantes para 

se perpetuarem no poder, não se poderá falar de direitos democráticos do povo brasileiro. O que teremos em seu 

lugar será a farsa democrática ou a democracia de fachada, pela qual se impediram sempre os trabalhadores de 

defender na arena política os seus legítimos interesses. Golpear as estruturas políticas latífundiaria-burguesas e 

proporcionar às massas do campo condições efetivas para influir nos destinos do país - é esta a maneira pela qual a 

classe operaria garantirá a si própria os meios de que precisa para dar seqüência a sua luta de classe.  

 

Os setores liberais da burguesia, contando com a simpatia da classe media, tentam hoje empolgar a liderança da luta 

pela democracia. Em torno das eleições e da anistia, essas forças se organizam, procurando incutir na classe operaria 

a idéia de que qualquer radicalização somente encorajaria a reação a novas violências, levando a aprofundar o golpe 

ditatorial de abril. Agindo assim, a burguesia desmascara-se e mostra o que na verdade pretende: não a conquista de 

direitos democráticos para a imensa maioria do povo brasileiro, mas sim um compromisso com os militares, que 

redunde no abrandamento das restrições constitucionais, que impuseram ao país e num controle mais direto pela 

burguesia dos negócios públicos. Os dispositivos militares ficariam intactos, prontos a contra-atacar ao menor sinal 

de avanço do movimento de massas. O que é pior: a direita fascista que se aglutina em torno dos Heck, dos Lacerda,  

das LÍDER, continuaria com o campo livre para exercer sua propaganda de ódio e montar seus esquemas 

conspirativos, com que poderá vir a surpreender os trabalhadores com uma repressão muito mais selvagem, do que 

a que conhecemos até agora.  

 

Essa não pode ser a política da classe operaria. Suas liberdades, ela não vai negociá-las com a ditadura, nem recebê-

las sob condição; irá conquistá-las na luta, forjando o instrumento capaz de assegurá-las. Terá para isso de derrubar a  

ditadura e substituí-la por um governo seu utilizando o mesmo método de que se serviram as classes dominantes: a 

violência. Por se travar contra os militares, a luta contra a ditadura será, antes de tudo, uma luta armada. O golpe de 

abril mostrou como eram infundadas as esperanças de se dividirem a oficialidade das forças armadas sem levar em 

conta as suas vinculações de classe. Esperar que a libertação do pais se dê através de uma  cisão vertical do exercito é 

ainda mais ilusório. O que se pode fazer, e se terá de fazer, é miná-lo em suas bases através da propaganda 

revolucionaria nos quartéis e nos navios e, principalmente, desmoralizá-lo na ação, pelo desgaste constante da luta 

de guerrilhas.  

 

O proletariado não pode mais confiar nos "sentimentos nacionalistas e progressistas de setores das forças armadas". 

Sua política frente a elas há de ser a de luta de classe: destruir materialmente o instrumento de repressão que elas 

representam nas mãos das classes dominantes e convocar a se colocarem sob a sua bandeira os sargentos, 

marinheiros e soldados. Através de seu aparelho policial-militar, as classes dominantes levam o país à guerra civil. Ao 

proletariado e as massas exploradas compete responder a altura travando a luta ate as ultimas conseqüências. Nem 

compromisso nem submissão. O que Ihes cabe é engajar-se na luta insurrecional, que fará saltar pelos ares a 

estrutura de dominação e privilégios que os esmaga e criará o instrumento capaz de efetivar suas reivindicações.  

Este instrumento será um governo revolucionário, nascido da insurreição e sustentado pela força armada dos 

trabalhadores da cidade e do campo, dos marinheiros, sargentos e soldados: o Governo Revolucionário dos 

Trabalhadores.   
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O objetivo deste Governo Revolucionário será o esmagamento da contra revolução, sob todas as suas formas, será a 

destruição da base material do golpe da direita. Para isto terá de tomar as seguintes medidas:  

- O desmantelamento do aparelho policial-militar e a  organização dos operários, camponeses e estudantes.  

- A liquidação do regime latifundiário com a entrega  das terras aos camponeses.  

- A liquidação do domínio imperialista, através da encampação dos grandes monopólios e do bloqueio da remessa de 

lucros.  

- Medidas drásticas de combate à alta do custo de vida, visando os monopólios, os especuladores, os intermediários; 

congelamento dos preços; rebaixamento dos alugueis e reajustamento geral dos salários.  

- Revogação da legislação opressora dirigida contra as massas trabalhadoras, criada antes e durante a ditadura 

militar, como a Lei de Segurança Nacional, o Ato Institucional.  

- Extensão dos direitos democráticos para todo o povo brasileiro mediante: direito de voto para analfabetos e praças 

de pré; garantia de livre reunião e associação para as massas trabalhadoras e a expropriação de todos os meios de 

propaganda controlados pela reação. .  

- Denuncia de todos os acordos assinados que ferem a soberania do País, como o Acordo Militar Brasil - Estados 

Unidos, o Tratado do Rio de Janeiro, o acordo de Garantia dos Investimentos Norte Americanos.  

  

AS TAREFAS DO PARTIDO REVOLUCIONÁRIO 

  

É porque visa à constituição de tal governo que a luta dos trabalhadores contra a ditadura militar é uma luta 

revolucionaria e uma luta de classe. Não contem, assim, no quadro da ação legal, quadro que as classes dominantes 

tornaram por demais estreito depois de abril. É certo que a luta contra a ditadura não pode desprezar as 

oportunidades que se apresentam para exercer-se à luz do dia: nas agitações eleitorais e nas greves, no movimento 

sindical e estudantil, as posições revolucionárias têm de estar presentes, disputando palmo a palmo o terreno à 

reação. Mas nas condições em que se trava a luta, a capacidade de resistir, enfrentar e derrotar a ditadura requer da 

massa outros meios de ação que a capacitem a responder a repressão policial-militar. A organização dos comitês de 

empresa e das ligas camponesas, a organização clandestina de estudantes e os comandos de sargentos, marinheiros  

e soldados, são os instrumentos capazes de levar o movimento de massa a uma luta revolucionaria.  

 

E, na medida em que protege o trabalho e lhe dá continuidade, é essa organização clandestina que garante a 

sustentação dos próprios organismos legais da massa. Elas serão a base em que se apoiará prioritariamente a 

vanguarda projetaria, no momento da insurreição, para constituir e sustentar o seu governo revolucionário. O 

trabalho de massa legal e clandestino não esgota, entretanto as tarefas colocadas pela insurreição. Elas se 

concentram, sobretudo, neste momento, na ação conspirativa, de preparação e efetivação da luta armada. Uma 

insurreição não se provoca apenas pela agitação e propaganda, por maior que seja o papel que estas desempenham: 

ela exige fatos. Preparar e conduzir a luta armada, na cidade e no campo, e vinculá-la estreitamente a luta diária das 

massas - esta è a tarefa básica que a luta de classe coloca, hoje, à vanguarda proletária. É que a luta de massa, nos 

nossos dias, só tem condições de sucesso na medida em que se armar para por abaixo o aparelho de repressão feito 

para sufocá-la.  

 

A luta de guerrilhas, que se inicia com as reduzidas forças de uma vanguarda combatente e que se fortalece 

enquanto se identifica com as reivindicações da massa e enfraquece o poder militar das classes dominantes, é o 
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método revolucionário capaz de iniciar a destruição do poder político consagrado em abril. Como polarizador e como 

centelha da revolução, a guerrilha só se compreende, pois, dentro de um trabalho político de massa, mostrando-se 

como conseqüência e solução natural deste. Por isso, a guerrilha tem que aparecer aos olhos da massa como a frente 

avançada da guerra de classes, como o braço armado das classes trabalhadoras. Em outras palavras, a luta armada 

será sempre um aspecto da luta política; mas no Brasil de hoje a luta política não terá sentido, para os trabalhadores, 

se não conduzir à luta armada. Na medida em que a luta revolucionaria cresce em suas várias frentes - ilegal, 

clandestina e conspirativa – vai se tornando cada vez mais necessária a existência de uma organização política capaz 

de coordená-la em seu conjunto: um partido revolucionário dos trabalhadores brasileiros.  

 

Tal partido não surgirá simplesmente de uma união formal das várias forças políticas, mas, se dará em decorrência da 

própria luta diária das massas, que forja na pratica a unidade revolucionária da vanguarda. Um Partido 

Revolucionário dos Trabalhadores se constituirá e crescerá no processo dessa luta e das discussões dos grupos de 

vanguarda, que hoje procuram aplicar o marxismo-lenismo à realidade nacional e internacional, É a criação desse 

organismo revolucionário que permitirá ao proletariado brasileiro desempenhar o seu papel no  processo da 

revolução, liderando as massas exploradas ao assalto final da  sociedade burguêsa-latifundiária e contra o domínio 

imperialista. Nesse sentido conclamamos pela Unidade Revolucionária.  

  

 

 CONTRA A DITADURA MILITAR! 

PELA REVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES! 

  

É a convocação que lançamos aos revolucionários de todo o Brasil. 

Abril / 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Os corações também são motores. A alma é poderosa força motriz. Somos iguais. 
Camaradas dentro da massa operária. Proletários do corpo e do espírito. 
Somente unidos, somente juntos remoçaremos o mundo,fá-lo-emos marchar num 
ritmo célere. Diante da vaga de palavras levantemos um dique! Mãos à obra! 
O trabalho é vivo e novo! Com os oradores vazios, fora! Moinho com eles! 
Com a água de seus discursos que façam mover-se a mó!" 

Vladimir Maiakovski 
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DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA OPERÁRIA 

Resoluções do 20 Congresso da POLOP - 1963 
 

  

Reunidos em seu II Congresso Nacional, os delegados da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária 

traçaram as diretrizes de sua atuação, que visam a desenvolver e aprofundar na esquerda a linha revolucionária que 

a Organização representa. Considera esta que as condições objetivas do país exigem a denúncia da política de 

colaboração de classes, preconizada pelos reformistas e nacionalistas, que atrela os trabalhadores ao carro da 

burguesia, submete-os sem defesa à opressão do Estado latifundiário-burguês e impede que o Brasil se liberte do 

jugo imperialista. Como alternativa a essa orientação, que não corresponde aos interesses do proletariado, Política 

Operária propõe a formação de uma Frente dos Trabalhadores da Cidade e do Campo, que congregue as classes 

exploradas de todo o país. Somente tal frente de classe tem condições para levar a efeito uma luta conseqüente 

contra o regime em que se apóiam os representantes do capital nacional e estrangeiro a que submetem as massas, e 

para substituí-lo por um Governo Revolucionário dos Trabalhadores.  

 

A luta dos trabalhadores brasileiros é, na realidade, e acima de tudo, uma luta política, sendo, pois, necessário que se 

contraponha à política de exploração das classes dominantes, uma política operária independente, sob cuja bandeira 

virão alinhar-se todas as classes oprimidas, a fim de lançar as bases de um Brasil Socialista. Uma política operaria 

para o Brasil - esta é a tarefa que a esquerda está, neste momento, chamada a realizar e que impõe, para seu 

exercício, um Partido Revolucionário capaz de efetivá-la. Esse Partido não surgirá de vez, mas se formarão 

organizadamente, a partir da luta diária das massas, no entrechoque das grandes e pequenas batalhas que o 

proletariado trava contra a exploração de que é vítima. Unificando suas forças, os grupos de esquerda terão 

melhores condições para participar da luta e orientá-la no sentido de uma verdadeira luta de classe — e é no bojo 

desse processo que se há de formar o Partido. Ao traçar as diretrizes de sua atuação, a Organização visa contribuir 

para que se formule a política operária que a situação do país exige, e conclama todas as forças da esquerda para, em 

frente única, fazer avançar a luta pelo Brasil Socialista.  

 

Situação nacional 
 

1) Os acontecimentos que marcaram a vida política, nos dois últimos anos, resultaram de uma crise de crescimento 

do sistema capitalista brasileiro, num quadro de decadência do sistema imperialista mundial. A incapacidade 

demonstrada pelas esquerdas para analisar corretamente essa crise gerou a ilusão de uma insurreição iminente, que 

a burguesia explorou a fim de manter sob seu controle as transformações em curso.  Deixando de determinar as 

tarefas que colocava o momento histórico — quer no plano de ação de massas, quer no da organização 

revolucionária — as esquerdas tornaram-se presa fácil de tendências aventureiras e oportunistas e não tiveram 

condições para assumir a liderança do processo.  

2) A crise de crescimento do sistema capitalista traduziu o estrangulamento da expansão econômica que se vinha 

operando a partir da última guerra mundial. Caracteriza-se, de um lado, pelo desajustamento entre a necessidade de  

mercados e divisas, que experimenta a burguesia, e  a atual estrutura do sistema de produção e de trocas; e de outro 
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lado, pelo esgotamento da inflação como instrumento capaz de promover a acumulação de capital e, portanto, de 

manter o ritmo de industrialização.  

 

3) A expansão capitalista, que ora chega a um ponto de estrangulamento, correspondeu ao período de implantação 

da indústria de base no país. Nesta fase, assistiu-se ao reforçamento da burguesia industrial paulista, que passou a 

gozar de supremacia absoluta dentro da classe dominante e procurou exprimir essa situação no plano político. Neste 

sentido, foi levada a propor a revisão do compromisso de dominação que mantém com os setores latifundiários e 

mercantis, assim como a reivindicar novo esquema de relações com o imperialismo norte-americano, visando a 

melhorar suas condições de parceria.  

 

4) O processamento dessa revisão - confiada ao Governo Jânio Quadros, que a concretizou ao lançar sua política 

financeira e ao  dar início, com a política externa, às reformas estruturais reclamadas - desencadeou a reação dos  

demais setores dominantes, conduzindo às crises políticas abertas em agosto de 1961. Tais crises contribuíram para 

radicalizar  as massas urbanas, que vinham sofrendo os efeitos da política inflacionária praticada pela burguesia e  

dos primeiros sintomas do declínio da expansão econômica, que se esboçam a partir de 1959. A intervenção das 

massas no processo político forçou o recuo da classe dominante, que, com a emenda parlamentarista, procurou pôr 

fim à crise, sem lograr, todavia, superar suas contradições internas.  

 

5) A radicalização popular e o exemplo próximo da Revolução Cubana estimularam, em largos setores da esquerda, 

as tendências aventureiras, fazendo-as descurar das tarefas de organização das massas que o momento colocava. 

Dessa maneira, enquanto as massas eram lançadas a sucessivas demonstrações de forças que, além da euforia de 

vitória, pouco deixava de concreto no plano organizativo - setores da esquerda preocupavam-se exclusivamente com 

as formas ilegais de luta, desviando para isso quadros e recursos do movimento revolucionário. O resultado da greve 

pelo 13o mês, em São Paulo, provocando uma depressão no movimento de massas, abalaria fortemente as 

tendências aventureiras no meio urbano, embora não impedisse que continuassem em progressão, por algum tempo 

ainda, no movimento camponês.  

 

6) Confiante de novo em suas forças, em face do êxito da repressão à greve de São Paulo, a burguesia industrial 

dispõe-se a reabrir a crise política, o que faz através do discurso do Sr. João Goulart, em Santos, a 1o de maio. A 

derrota do aventureirismo no meio urbano restabeleceu a linha tradicional do reformismo, que marchou para o 

alinhamento com a burguesia na luta contra a reação. Atrelando ao carro do governo o aparelho sindical, lado a lado 

com o dispositivo militar, prepararam-se os oportunistas para as batalhas burguesas e, sob o slogan "Gabinete 

nacionalista e democrático", partiram para a greve política de 5 de junho. 

  

7) O pânico instalado nos arraiais da reação, com a greve política e o receio do próprio governo, ante a dificuldade 

experimentada para refreá-la, fizeram com 4que à simples ameaça de greve, a 14 de setembro, a classe dominante 

encerrasse sua crise aguda, com a antecipação do plebiscito. A esquerda reformista, abandonada a meio caminho, 

não pode sequer protestar contra o desprezo manifestado pelo governo às suas reivindicações, desprezo que se 

patenteou quando a facção parlamentar governista rejeitou, na Câmara, a Emenda Oliveira Brito. O resultado das 

eleições de outubro e a impotência popular na questão do bloqueio de Cuba confirmaram, definitivamente, o 

reforçamento da burguesia e a queda que se registrava no movimento urbano de massas.  

8) Estribada na nova correlação de forças, a burguesia industrial cerra fileiras agora, em torno do governo e instaura a 
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"política de autoridade", com que espera concretizar os objetivos frustrados pela renúncia do Sr. Jânio Quadros. À 

racionalização dos investimentos e à execução das "reformas de base", soma-se, em seus planos, uma estabilidade 

financeira que lhe assegure margem estável de lucros, complementando-se a jogada com a reaproximação a ser 

tentada com o imperialismo norte-americano, em busca de novos afluxos de dólares. Assim agindo, atém-se a 

burguesia aos seus interesses de classe, que lhe impõem uma revisão geral da estrutura econômica, e à necessidade 

de enfrentar a queda da expansão capitalista.  

  

9) A esquerda revolucionária, enfrentando embora um refluxo temporário do movimento de massas, provocado 

principalmente pelos sacrifícios que a inflação impôs e pela decepção de uma política reformista, possui um grande 

trunfo para pôr em xeque o plano de ação da burguesia que é o agravamento das condições de vida, que vai resultar 

da crise econômica e da política de estabilização; esse agravamento não poderá, com efeito, ser disfarçado por 

aumentos nominais de salários nem pelo recurso indiscriminado às subvenções públicas, que caracterizaram o 

período inflacionário - o que colocará as massas em frontal antagonismo com a política de sacrifícios que a burguesia 

lhes quer impor. Conta, ainda, com o fato novo que representou o surgimento ao lado da POLOP, de grupamentos 

revolucionários como o PC do Brasil e o grupo rebelde do MRT. Pode, finalmente, valer-se do considerável avanço 

que, malgrado os erros cometidos, se operou na consciência das massas, assim como do descontentamento que o  

reformismo provocou nas bases dos sindicatos e do PC Brasileiro.  

 

10) Para desempenhar corretamente seu papel, a esquerda deve libertar-se das ilusões que a dominaram até agora e 

fazer frente às tendências oportunistas e aventureiras que nela se desenvolveram. A fase que atravessamos exige, 

prioritariamente, a interpretação científica das condições em que se desenvolve a luta de classes; a propaganda e a 

agitação revolucionárias no seio das massas; e a organização destas em uma frente de classes, suporte de um 

autêntico Partido Revolucionário — Partido que não constitui  uma tarefa exclusiva de nenhum dos grupos que 

compõem a esquerda, mas o resultado de um trabalho comum de coordenação e unificação de forças. O atual 

refluxo do movimento de massas supõe que tais tarefas sejam cumpridas com a consciência de que seus frutos só 

serão colhidos a longo prazo e determina que em seu trabalho de massa, as esquerdas desenvolvam atividades 

constantes e persistentes, articuladas, porém em um plano sistemático. Da correta compreensão de nossas tarefas e 

da dedicação de que dermos prova ao executá-las depende a possibilidade de que, ao entrar em nova fase 

ascensional, esteja o movimento de massas suficientemente consciente e organizado para fazer avançar a luta pelo 

Brasil Socialista.   

  

Situação internacional 
 

1) A crise geral do sistema imperialista na presente fase histórica se deve: à expansão e ao fortalecimento do campo 

socialista; à saturação do mercado capitalista, que se agrava com o desenvolvimento dos meios de produção em 

geral e, aos movimentos revolucionários que acompanham a crise colonial.  

 

2) O fortalecimento do campo socialista é expresso pelo seu grande desenvolvimento econômico, cujo ritmo de 

crescimento ultrapassa de muito os índices das nações capitalistas, e pela passagem revolucionária de novas nações 

para o socialismo. Ademais, causado por esse fortalecimento, parece ganhar novo impulso o processo de superação 

dos sistemas burocráticos, que até aqui têm barrado um maior desenvolvimento das forças criadoras do socialismo.  

3) O crescente desenvolvimento da produção capitalista, acelerado depois da última guerra, choca-se hoje com os 
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limites impostos pela restrição do mercado, devido ao baixo consumo das áreas dependentes, além da passagem de 

outras áreas para o campo socialista.  

 

4) O processo de integração econômica dos países imperialistas apresenta-se, em sua forma mais desenvolvida, na 

criação do Mercado do Consumo Europeu. O surgimento deste deve-se, de um lado, à necessidade de conter dentro 

de certos limites a hegemonia inconteste dos Estados Unidos dentro do bloco imperialista e, por outro, superar os 

entraves que os limites nacionais opõem à expansão das forças produtivas. Isto levando-se em  conta que a solução 

imperialista clássica, de exportação indiscriminada de capitais para regiões subdesenvolvidas, choca-se com a já 

mencionada hegemonia norte-americana e com a crescente escassez de zonas importadoras de capitais ainda não 

exploradas. Por seu próprio caráter de luta por mercados, esse processo de integração não é feito sem atritos — vide 

os obstáculos à entrada da Inglaterra no MCE, o descontentamento da América Latina, etc., — atritos estes que 

tendem a agravar-se, na medida em que se faz sentir a saturação do mercado capitalista mundial. A crescente 

expansão e o fortalecimento do mundo socialista e a decorrente ameaça ao velho sistema capitalista tornam hoje 

impraticável nova guerra interimperialista.  

 

5) O ponto crítico do imperialismo é justamente sua zona de maior exploração: a região subdesenvolvida que é 

marginal ao grande desenvolvimento capitalista. Aí, o movimento revolucionário torna-se mais forte  e entrava, por 

isso, a realização de um desenvolvimento pacífico do capitalismo interno, por sua vez com perspectivas limitadas em 

virtude do seu aparecimento tardio.  

 

6) Os prenúncios de depressão na economia norte-americana e o desenvolvimento do campo socialista deixam 

latente o perigo de uma guerra mundial. Não mais, como no passado, de uma guerra interimperialista, em que em 

ambos os lados se situavam estados maiores do capitalismo, mas sim de uma guerra entre o imperialismo e os 

Estados em que se constrói o socialismo. O caráter dessa guerra será, pois, radicalmente diverso dos anteriores, será 

um choque mundial entre o velho sistema capitalista e uma nova sociedade socialista.  

 

7) O proletariado mundial tem todo interesse em que semelhante guerra mundial, liderada, de um lado pelos Estados 

Unidos e de outro pela União Soviética, seja adiada. Quanto mais tempo se ganhar, mais forte se tornará o campo 

socialista e mais evidente serão as contradições não solucionadas da sociedade capitalista, que levarão a novas crises 

econômicas e sociais. Isto, todavia, não nos converte em porta-vozes de um imaginário desenvolvimento pacífico. O 

que o argumento diplomático da "coexistência pacífica" pode pretender é evitar ou adiar a eclosão de uma guerra 

mundial. A "coexistência pacífica" é válida nas relações entre Estados com sistemas sociais antagônicos, mas não tem 

lugar nas relações entre classes antagônicas dentro de um sistema social baseado na exploração. Neste sistema, 

existe uma luta de classes latente, que se torna aguda e violenta nas horas de crise ou de situações revolucionárias. 

Por isso mesmo, o empenho pela "coexistência pacífica" entre os Estados, quando se torna, dentro de um país, em 

uma coexistência entre classes, volta-se contra si mesmo, na medida em que fortalece um sistema social que é, 

precisamente, o fato que gera a ameaça de guerra.   

 

8) As principais perspectivas revolucionárias se colocam, pois, presentemente, para os países capitalistas 

retardatários. Nestes a necessidade de reformas capitalistas para a expansão do mercado choca-se, por um lado, com 

a resistência expressa, no próprio seio das classes dominantes, por aqueles setores ligados à exploração colonial e, 

por outro, com a existência de movimentos revolucionários capazes de acelerar o processo no caminho da passagem 
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ao socialismo. Daí a importância, hoje, da existência e agressividade dos partidos revolucionários para aproveitar a 

crise colonial do imperialismo, como alternativa à consolidação pacífica do sistema capitalista.  

 

Movimento Operário 

 

1) O desenvolvimento industrial das últimas décadas criou no Brasil um proletariado composto de mais de três 

milhões de pessoas, que representa uma força material definida nas relações de classe do país; contudo a força 

material dos operários não corresponde a uma força  política equivalente, em virtude do pouco amadurecimento da 

sua consciência de classe. Este se manifesta pelo predomínio dos vários matizes da ideologia burguesa no seio do 

proletariado, que restringe as suas manifestações de classe praticamente a meras reivindicações econômicas, 

enquanto seguem, na luta política, as diversas facões da burguesia nacional. O processo de formação política do 

proletariado brasileiro, ou como disse Marx, o da transformação e uma classe "em si" numa classe "para si", não 

terminou ainda. A libertação da classe operária da tutela ideológica da classe dominante, isto é, o despertar da 

consciência do seu papel social e político, continua, pois, a ser a tarefa principal de uma vanguarda revolucionária no 

país.  

 

2) O que dá uma consciência política definida e própria ao proletariado é um partido revolucionário de classe. Este 

não surge pronto e acabado, mas já é um produto da penetração das idéias revolucionárias do marxismo na classe 

operária, divulgadas por pequenas vanguardas, no decorrer de muitas lutas parciais. O partido aparece como 

resultado de um contínuo e persistente trabalho de denúncias do antagonismo de classe da sociedade burguesa e de  

uma consciente obra de educação socialista das massas. No caso concreto do proletariado brasileiro, esse trabalho 

educativo das massas operárias, já realizado no passado, foi retardado pela orientação reformista que domina os 

partidos oficiais da esquerda há duas décadas, período em que uma geração de novos operários industriais ficou 

submetida a influência quase unilateral das mais diversas teorias de colaboração da classe com a burguesia nacional. 

A tarefa fundamental de uma vanguarda, como a POLOP, em tais circunstâncias, consiste na cooperação com todas 

as forças capazes de enfrentar o reformismo e a ideologia burguesa, existentes no seio da classe operária, numa 

Frente Revolucionária de Esquerda, e orientar a luta comum no sentido de opor à "frente única com a burguesia 

nacional" uma Frente Única dos Trabalhadores da Cidade e do Campo, como palavras de ordem de um futuro 

movimento de massa de caráter de classe.  

 

3) A atual estrutura sindical, o domínio dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho e a Legislação Sindical em vigor, 

elaborada ainda durante o Estado Novo, refletem essa situação objetiva da classe operária. Embora o movimento 

sindical tenha apresentado um marcante progresso durante os últimos anos, que se caracterizou pela formação de 

federações e confederações sindicais e há pouco, do Comando Geral dos Trabalhadores - que representa um passo 

em direção à indispensável criação de uma Central Sindical Brasileira, o problema fundamental - o da constituição 

sindical, da libertação dos sindicatos do controle do Ministério do Trabalho - não está sequer colocado pelos 

reformistas.  Considerando que a completa autonomia sindical é parte indispensável da luta pela independência da 

classe operária, propomos o seguinte programa de reivindicações imediatas, neste terreno: abolição do Fundo 

Sindical e transferência de todas as arrecadações para os cofres dos sindicatos, federações e confederações, em 

proporções a serem fixadas pela Central Sindical; abolição do controle das verbas sindicais pelo Ministério do 

Trabalho, através do Banco do Brasil. A administração das verbas sindicais é assunto das próprias organizações 

sindicais; abolição da Comissão de Enquadramento Sindical. O enquadramento dos ramos profissionais e industriais é 
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de competência das organizações sindicais; abolição do Estatuto Padrão, elaborado pelo Ministério do Trabalho. Os  

estatutos sindicais devem ser elaborados pelas entidades dos trabalhadores;  abolição do poder de reconhecimento e 

de dissolução das organizações sindicais pelo Ministério do Trabalho. Esse poder deve ficar exclusivamente a cargo 

das federações, confederações e da Central Sindical; revogação do Decreto 9070. Pela defesa do direito de greve 

ilimitado.  

 

4) O problema mais agudo que se coloca na mobilização  do proletariado como classe independente é a defesa das 

suas conquistas materiais, isto é, a luta contra a carestia. No fundo, tal problema se resume na questão de saber 

quem paga o preço do desenvolvimento industrial do país. O recurso já tradicional da Burguesia nacional, usado para 

lançar o ônus da expansão capitalista nos ombros dos trabalhadores, é a inflação, que garante uma desvalorização 

permanente dos salários reais, anula periodicamente as conquistas salariais e permite um correspondente aumento 

periódico do lucro médio. Em virtude do desenrolar da situação econômica geral, externa e interna, este recurso 

esgotou as suas possibilidades e a burguesia volta-se para os planos de estabilidade monetária, como se vê agora no 

chamado Plano Trienal. Do mesmo modo que a inflação, os planos de estabilização visam aumentar a parte da 

burguesia na renda nacional à custa da classe operária. É uma luta de classe contra classe e como tal tem de ser 

travada. Propomos as seguintes  reivindicações imediatas, neste campo:   escala móvel de salários à base do salário 

real; regulamentação do salário profissional e do abono família;  formação de Comitês Populares de Luta contra a 

Carestia, nas fábricas e nos bairros, entre as donas de casa e consumidores em geral. Promoção da fiscalização dos 

estoques de gêneros alimentícios e outras medidas que desmascarem o caráter de classe do Estado;  coordenação 

dos sindicatos e das massas não organizadas dos bairros na luta contra a carestia.  

 

5) A situação objetiva dos sindicatos que, de um lado  estão amarrados ainda pelo Ministério do Trabalho e, de outro, 

só abrangem organicamente parte do proletariado industrial do país coloca na ordem  do dia o problema da 

formação de Comitês de Empresa. Formados nos locais de trabalho, devem representar tanto os operários 

organizados, como os não organizados, e incluir, sempre que possível, uma representação oficial sindical. Os Comitês 

de Empresa não podem substituir o trabalho sindical propriamente dito, mas são um elo necessário, num certo grau 

de desenvolvimento do proletariado, para uma efetiva organização de toda a classe nos locais de produção. No nosso 

caso, terão papel importante na luta comum pela liberdade e autonomia sindical e pelo fortalecimento do 

movimento operário autêntico pela base.  

 

6) Parte indispensável da formação de uma classe independente é a luta antiimperialista conseqüente. Trata-se por 

um lado, das tentativas do imperialismo para penetrar no movimento operário latino-americano, através da ORIT, 

que têm de ser combatidas como infiltração direta da contra-revolução imperialista. Mas se impõe igualmente, a 

denúncia de todas as tentativas burguesas e reformistas de estruturar "alianças" entre o proletariado, a burguesia 

nacional e certos setores latifundiários pretensamente antiimperialistas. Semelhantes tentativas não fazem mais do 

que enfraquecer a luta, pois espalham ilusões acerca de classes e camadas sociais ligadas a longo prazo ao sistema 

imperialista, escondem que o operário brasileiro é vítima de uma dupla exploração, a do capitalista nacional e do 

estrangeiro que, disputando as suas partes da mais-valia, tiram à luta antiimperialista o seu caráter de classe. Neste 

terreno, propomos as seguintes reivindicações:  bloqueio total de remessa de lucros,  royalties e capitais para fora do  

país;  encampação sem indenização das empresas imperialistas. Parte integrante da luta antiimperialista das massas 

exploradas do Continente é o esforço em prol da criação de uma Central Sindical Latino-Americana. Para a 

mobilização dessas massas a favor da defesa militante da Revolução Cubana, não basta mais falar em 
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"autodeterminação", "defesa dos fracos", ou "coexistência pacífica no Hemisfério". É necessário, antes de tudo, 

despertar a consciência de classe do proletariado, mostrando que a Revolução realizou objetivos comuns, 

expropriando uma classe dominante e dando o primeiro passo para a transformação socialista da América Latina. A 

luta do imperialismo contra a Revolução Cubana não é mais do que uma luta pela conservação do direito de 

exploração das vastas massas latino-americanas pelo capital financeiro internacional.  

 

A pregação do verdadeiro caráter da Revolução Cubana, isto é, do caráter de classe do novo regime criado, é um dos 

fatores mais poderosos para a formação de um proletariado independente, que constitui a única força conseqüente 

com que Cuba poderá contar para a sua defesa entre nós.  

 

Movimento Camponês 

 

 

1) O desenvolvimento do capitalismo e sua penetração no campo levaram ao rompimento das relações de produção 

aí existentes e engendraram um movimento espontâneo de massas, que se mobilizou, até agora, sob duas 

orientações: a das Ligas Camponesas, que realizaram um trabalho essencialmente agitativo à base de palavras de 

ordem pequeno-burguesas, e a do Partido Comunista Brasileiro, que procurou dar-lhe uma organização 

burocratizada e imprimir-lhe a sua ideologia reformista.  

 

2) A crise por que hoje passam as Ligas e o beco sem saída a que está chegando a organização camponesa do PCB 

indicam a existência de uma crise geral do movimento camponês, que só será superada na medida em que este 

ingresse em uma fase de efetiva organização interna, por meio da qual se mobilizem e enquadrem as grandes massas 

rurais, e marche, superando o radicalismo e o reformismo pequeno-burgueses, para uma atuação revolucionária 

conseqüente. Tais devem ser, portanto as diretrizes da POLOP, neste setor: organizar em novas bases o movimento 

camponês e abrir a perspectiva de uma solução real para os problemas do trabalhador do campo.  

 

3) A tarefa de organizar o campesinato desdobra-se em dois níveis: a) o das associações de massa, onde, trabalhando 

juntamente com as demais forças de esquerda tratará a POLOP de reestruturar e ampliar as associações, ligas e 

sindicatos no plano local, e orientar esses organismos para uma integração de tipo federativo, coroada por uma 

Confederação Nacional; e b) o da organização partidária, onde lhe cabe criar condições no campo para o futuro  

Partido Revolucionário, iniciando uma política sistemática de formação de quadros marxista-leninistas e 

despolitização das massas. 

  

4) O objetivo do trabalho de agitação e organização das massas rurais é a vinculação do movimento camponês ao 

movimento operário, nos quadros de uma Central Única, no plano sindical, e de uma frente de classe, no plano 

político, a fim de que os trabalhadores da cidade e do campo possam interferir, na vida nacional, como uma força 

solidária e independente. Este é o papel da vanguarda marxista-leninista que a POLOP se propõe a criar no campo: 

orientar a organização do campesinato e imprimir à sua ação  um caráter político, dando-lhe consciência de que sua 

sorte está indissoluvelmente ligada à classe operária, na luta pela derrubada do Estado latifundiário-burguês e pela 

instauração do Brasil Socialista.  

 

5) Como marxistas, sabemos que somente o socialismo representa uma solução real para o campo no Brasil. Mas 
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sabemos também que a revolução agrária socialista é uma meta que impõe, para sua efetivação, um duro processo 

de luta, dentro do qual teremos de levar em conta, em  nossa ação diária, as reivindicações imediatas dos 

camponeses, mesmo quando estas ainda se contiverem nos marcos da sociedade existente.  Mobilizar o campesinato 

e ligar suas lutas às da classe operária - este é o nosso objetivo concreto, e a ele subordinaremos as nossas táticas de 

ação no campo.  

 

6) Três fatores determinantes deverão orientar a formulação dessas táticas:  

1- A propriedade monopolista da terra, que neutraliza, nesta etapa da luta, os choques de interesses entre as 

camadas que compõem o campesinato e as leva a voltarem-se, num só bloco, contra o inimigo comum: a classe 

latifundiária. É evidente, porém, que o avanço do capitalismo no campo enfraquecerá os latifundiários e reforçará 

progressivamente as camadas médias e superiores do campesinato, além de ampliar a área de ação do capital 

financeiro aplicado à agricultura - o que terá corno resultado acentuar o antagonismo latente que existe entre os 

camponeses pobres e assalariados rurais - de um lado - e a burguesia rural e urbana - de outro. Torna-se, pois, 

necessário que, nesta etapa em que  a luta do campo se  

processa nos quadros de uma frente única contra o latifúndio, procuremos assegurar a independência das forças que 

a compõem (notadamente através da organização dos assalariados em sindicatos próprios), a fim de que estejamos 

preparados para enfrentar, amanhã, as novas condições que o desenvolvimento capitalista engendrará.  

 

2- O crescimento da massa de assalariados rurais, que dá à classe operária a certeza de contar com um aliado 

conseqüente no seio do campesinato, capaz de integrar, em termos puramente de classe, uma Frente dos 

Trabalhadores na Cidade e do Campo, que congregue as massas exploradas de todo o país.  

 

3- A deteriorização crescente do sistema de abastecimento das cidades e a carestia da vida, que traduzem a 

influência da estrutura latifundiária no meio urbano e rural, abrem caminho para um esforço de entrosamento das 

reivindicações operárias e camponesas em torno da reforma agrária.  

 

7) Propomos, portanto, como reivindicações imediatas que orientem nosso trabalho no campo, os seguintes pontos:   

• Tomada de terras pelos camponeses;  

• Amplo, livre e democrático direito de organização, com plena garantia de sindicalização e de independência em 

relação ao Ministério do Trabalho;  

• Extensão da legislação trabalhista ao campo;   

• Modificação da Constituição Federal, através da supressão do parágrafo 16 do art. 141, que estabelece indenização 

prévia e em dinheiro, nos casos de desapropriação por interesse social - o que converteria a reforma agrária em 

excelente negócio para a classe latifundiária.  

 

In: revista Política Operária no. 6, (publicada em meados de 1963) 

  

 

 

 

 

 

"Os que colocam a alma na pedra, no ferro, na dura disciplina, ali vivemos só por amor e já se sabe que 
nos dessangramos quando a estrela foi tergiversada pela lua sombria do eclipse. Agora vereis que somos e 
pensamos. Agora vereis que somos e seremos. Somos a prata pura da terra, o verdadeiro mineral do 
homem, a fortificação da esperança; um minuto de sombra não nos cega: com nenhuma agonia 
morreremos." 
  

Pablo Neruda 
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Os Erros e Acertos da Esquerda no Brasil. 

*Editado para o ENFOP [Fragmentos do texto O PT NA HISTÓRIA DA ESQUERDA] 

Uma primeira observação importante, para tratarmos desse assunto, é a das semelhanças e diferenças entre as 
organizações de esquerda através do tempo. Não é sem razão que, em várias oportunidades da coletânea, os 
próprios autores dos textos escolhidos estabeleceram relação entre o que ocorria em décadas anteriores e o PT: 

1) Na Resenha de Antonio Ozaí da Silva, sobre o período de 1920 a 1960 - “Também aqui, é possível verificar 
semelhanças com o Partido dos Trabalhadores, em especial na fase da sua formação e nos primeiros anos. Em 
ambos confluíram várias vertentes do pensamento social. Também o PT assumiu-se como alternativa ao 
marxismo oficial do PCB e ao trabalhismo e, especialmente a partir do seu VI Encontro Nacional, no clima da 
queda do muro de Berlim, assumiu a democracia como centro da sua política, propugnando um resgate do 
socialismo democrático. Como o PSB do período estudado na obra, o PT terminou por enfatizar a estratégia 
eleitoralista, reservando para o socialismo o lugar das calendas.” 
 
2) Na resenha de Marco Aurélio Garcia do livro de Jacob Gorender, “Combate nas Trevas”, na parte do período 
entre 1960 e 1980 - “Estas discussões têm uma importância particular para o PT hoje. No interior do partido 
militam milhares de companheiros vindos dessas organizações de esquerda. Uma grande maioria não chegou a 
realizar um ajuste de contas com seu passado. Coisa que o livro de Gorender em muito contribuirá para que 
ocorra. Somente isto já aconselha sua leitura e, sobretudo, sua discussão.” 
 
3) Na entrevista de Otaviano Alves da Silva ao Valter Pomar, também sobre os anos de 1960 a 1980: “...Eu via no 
PT algo como sonhávamos na Polop. ...Comecei a trabalhar em função do PT e organizei um núcleo lá em casa. ... 
 
“Eunápolis. Fundei o PT em Eunápolis, Cabrália e Porto Seguro. Procurei dar uma certa assistência ao partido, 
mas eu acho muita coisa errada, apesar de o PT ser a melhor coisa que se construiu até hoje. O projeto geral do 
partido é sempre sacrificado em função de uma cadeira atrás de uma mesa, do aspecto burocrático. O pessoal 
briga. No 4º Concut você viu o que aconteceu.” 
Para avaliarmos os erros da “esquerda”, é útil conhecermos a origem dessa denominação. Com isso, já nos será 
possível identificar a principal finalidade desse posicionamento político, o objetivo de defender os interesses, 
imediatos e históricos, dos(as) explorados(as) e oprimidos(as), que compõem a maioria, nas sociedades de classes: 
 
“... As discussões se voltam para as formas de uma monarquia constitucional inspirada no modelo inglês: um 
governo real que aja de acordo com uma constituição e controlado por uma Assembléia Nacional. Trata-se de 
uma nova distribuição do poder que responde às aspirações burguesas. O que não deixa de provocar divisões e 
confrontos em torno de questões essenciais. Por exemplo, sobre o direito de veto (poder concedido ao rei de 
opor-se às decisões da Assembléia). Os que não aceitaram a Revolução (os aristocratas, tais como Maury e 
Cazalès) e os que querem pará-la (os “monarquianos”, tal como Mounier) são partidários do veto real. Os 
democratas o rejeitam. Na sessão do dia 28 de agosto (1789), os primeiros se instalaram à direita do presidente; 
os outros, à esquerda. (É daí que se origina, na vida política francesa, a separação entre esquerda e direita). ...”[4] 

Mesmo antes da denominação de “esquerda”, os agentes políticos, que defendiam os interesses das multidões de 
despossuídos, marginalizados e injustiçados de toda a ordem, precisavam definir algum tipo de relação com os seus 
defendidos. Aliás, dessas relações dependia a legitimidade das propostas e posições que propugnavam. Mais ainda, 
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da interação entre o que era levado aos espaços de confronto político e a receptividade/mobilização dessas 
multidões, dependia o êxito desejado.  

Parece, por isso tudo, ser um adequado referencial para avaliar os erros e acertos da esquerda no Brasil, a 
averiguação das relações, que seus diversos agrupamentos mantinham com as bases sociais, que pretendiam 
representar e influenciar ou dirigir. Como se fossem a pedra-angular da construção partidária, dessas relações 
derivam posturas nos âmbitos da moral e da ética, na escolha das políticas e respectivos graus de radicalidade, a 
serem adotados em cada momento e a própria definição da estratégia de transformação social. Mas, essas definições 
são bastante complexas, por envolver múltiplos fatores, sendo que nunca devem ser confundidas com formulas, que 
levem a resultados precisos. 

A leitura da coletânea, que ora se oferece, pretende ser uma oportunidade para a utilização desse referencial de 
análise. A própria técnica de agrupamento dos textos em períodos de tempo, de certa forma, ajuda a perceber a 
evolução das mencionadas relações, agentes políticos-bases sociais. Mas, não podemos perder de vista tratar-se, 
apenas, de um recurso didático, Na realidade, esses períodos fictícios, estariam permeando-se, sobrepondo-se, 
mantendo características dos anteriores ou assumindo aspectos dos futuros períodos. Se nas ciências exatas e nas 
estatísticas, existem as “tolerâncias”, prevendo-se a possibilidade de resultados inexatos, imagine-se a importância 
de relativizar as conclusões nas ciências históricas. 

Aliás, ao pensar a História, não se pode falar em domínio absoluto de uma característica, mas em predominância de 
uma ou mais dentre as diversas características existentes. Identificar-se uma nova predominância é fruto, não apenas 
de confrontos entre os programas políticos, as metodologias de análise e as ações adotadas. É necessário juntar a 
isso tudo o conjunto das condições oferecidas pelas circunstâncias vigentes. Leve-se em conta que, mesmo com a 
escolha do método adequado para analisar e caracterizar a realidade, nunca se pode ter um conhecimento total dos 
seus dados, já que estão sempre se alterando. Portanto, as resultantes políticas adotadas pelos agrupamentos 
políticos contêm, constantemente, erros de diversos graus. 

  

2- As relações com os movimentos e as bases sociais. 

É antigo o debate sobre o papel a ser atribuído pelos movimentos e bases sociais nos processos políticos, em 
particular nos processos de transição entre estruturas sociais. Se a maioria oprimida da sociedade teria ou não 
consciência desses processos, quando em ascenso de mobilização, se a revolução só aconteceria quando houvesse 
interação entre mobilização consciente e direção revolucionária (agrupamento/agrupamentos de esquerda), se 
apenas seriam instrumentos alavancadores das transformações, mas dependentes do papel dirigente de um ou mais 
agrupamentos políticos, é tema discutido, há muito, pelos teóricos de esquerda. A evolução nas relações entre os 
agrupamentos políticos e os movimentos e bases sociais é, também, conseqüência dos acúmulos de experiência e de 
conhecimento da realidade presente e das concepções e características da formação de cada agrupamento. Dito isso, 
pode-se, então, passar-se a uma das interpretações possíveis dessa evolução, através dos períodos estipulados na 
coletânea. 

 Entre as décadas de 1920 e 1960 

Os anos sessenta foram marcados pelo surgimento de propostas claramente diferentes das predominantes até 
então, nas concepções de organização partidária da esquerda, nas táticas e formas de luta pelo poder político e na 
estratégia revolucionária. Até a instalação da ditadura militar em 1964, havia uma evidente predominância da pesada 
estrutura hierárquica e burocrática dos partidos stalinistas, marcadamente do PCB, mas também do PCdoB, seu racha 
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de 1962. A visão determinista, dogmática e autoritária conseguiu fixar sua cultura em quase toda uma geração de 
militantes de esquerda. Essa cultura mostrará sua capacidade de permear outros períodos de tempo e sua influência 
em agrupamentos de diversas origens. 

Como visão predominante, imprimia nos membros e órgãos desses agrupamentos políticos uma certa postura de 
superioridade, frente aos movimentos e as bases sociais, que deveriam influenciar ou, na expressão que utilizavam, 
“dirigir”. Confundia-se a concepção de partido, como a organização mais avançada de uma classe social, com uma 
“autoridade natural” sobre a atividade política dos movimentos sociais e das mobilizações, que houvessem. 

Assim, nesse período as relações predominantes poderiam ser definidas como utilitaristas, pois não se buscava uma 
interação entre as ações dos agrupamentos e as ações da população oprimida, que sequer deveriam ser vistos como 
coisas estanques. Na prática, tratava-se uma tentativa, na maioria das vezes frustrada, de usar, de manipular as 
“massas” por parte do que seriam as suas ”direções políticas”. 

Na resenha de Antonio Ozaí da Silva, presente na coletânea, isso fica claro, mais pelo papel atribuído aos demais 
agrupamentos do que ao atribuído às organizações hegemônicas na esquerda da época. Vejamos: 

“... Nesta fase o PCB conquistou a legalidade, e perdeu-a, cassado no clima da “guerra fria”; teve inflexões à 
esquerda e à direita, oscilando entre uma política de colaboração e alianças de classes a uma retórica 
esquerdista e revolucionária para, nos anos 50, com a Declaração de Março, se definir pelo caminho pacífico da 
revolução brasileira. Todo este percurso tortuoso é analisado por Daniel Aarão Reis Filho. 
 
“... O trotskismo contribuiu ainda para romper com o monolitismo do partido único, dando um caráter pluralista 
à historia do movimento operário e fornecendo chaves teóricas para a discussão dos impasses e derrotas dos 
projetos da esquerda. 
 
“Analisando o programa do PSB, sua prática política e sua trajetória, a autora conclui que o mesmo se constituiu 
num “partido-semente”, agitador de uma nova concepção política e cultural que deu base a um projeto de 
cidadania coletiva que, ao contrário dos projetos dos liberais orgânicos e mesmos dos comunistas, combinava as 
dimensões políticas e sociais da democracia.” (capítulo 4, escrito por Margarida Luiza de Matos Vieira) 
 
“... Com efeito, a ORM-POLOP é a primeira organização marxista, depois dos trotskistas, que apresenta uma 
análise da revolução brasileira contestatória à concepção etapista hegemonizada pelo stalinismo e propõe um 
Programa Socialista para o Brasil. ...” (por Marcelo Badaró Mattos e Marcelo Ridenti)” 

 Da década de 60 à de 80 

É importante mencionarmos alguns dos fatos, uns de âmbito internacional e outros do contexto nacional, que são 
precursores das novas características, assumidas entre os anos 60 e 80 do século XXI pelas organizações de esquerda 
no Brasil: 

• No XX Congresso do Partido Comunista da URSS, o secretário geral desse Partido, Nikita Kruchov, denuncia os 
crimes de Stalin. Tais crimes são de amplo espectro, começando por corrupção e privilégios à burocracia estatal, 
passando por manipulações autoritárias da estrutura partidária e chegando a perseguições e assassinatos de 
opositores, inclusive os de larga tradição no socialismo revolucionário. Essas denúncias geraram forte reação no 
PCB, em 1956, como retrata o jornalista Otto Filgueiras no seu artigo sobre a vida de Mário Alves – “...À revelia 
da direção, os militantes jornalistas abriram discussão na “Imprensa popular” e na “Classe Operária”. Alguns 
dirigentes, a exemplo de Diógenes Arruda, João Amazonas e Maurício Grobois recusavam-se a fazer qualquer 
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modificação na linha política. Um outro grupo, de tendência nacionalista, e encabeçado por Agildo Barata, 
pregava a dissolução do partido. Uma terceira posição, onde se incluía Mário Alves, defendia mudanças na 
política partidária. Em 1957, quando retornou ao país, Gorender encontrou o debate definido. Agildo Barata saiu 
do partido e fundou um jornal.” 
 
• Dois processos revolucionários haviam chegado à tomada do poder pela esquerda, através de meios diferentes 
dos utilizados na Revolução Russa de 1917, que teve como principal base social a população oprimida urbana. O 
da China, em 1949, tido como o de uma revolução, que veio do campo para a cidade e o de Cuba, em 1959, tido 
como um processo, que teve a hegemonia da guerrilha, que, em parte se organizou no exterior, já na ilha 
agrupou-se na serra veio para as cidades, juntar-se a outros agrupamentos e à parcela mobilizada da população. 
 
• No Brasil, haviam fracassado os apelos populistas de Getúlio Vargas, com o seu suicídio em 1954 e de Jânio 
Quadros, com a sua renúncia em 1961. Depois disso, esvaíra-se, também, o reformismo de Jango Goulart, com o 
golpe militar de 1964. Houve importante ascenso dos movimentos sociais, os estudantes em particular tiveram 
um papel de destaque, até 1968, quando a ditadura recrudesceu utilizando o Ato Institucional número 5 (AI-5), 
que sufocou as ações abertas dos movimentos sociais oposicionistas. Na citação de Marco Aurélio Garcia, 
resenhando o trabalho de Jacob Gorender: “... O resultado deste último enfrentamento é o fechamento de 13 de 
dezembro de 68 (o AI-5), quando o governo cria as condições, entre outras coisas, para reprimir a esquerda com 
toda a impunidade. Gorender mostra como se modificam as condições de luta. A esquerda corta-se das massas, 
mas continua a apostar na iminência da crise do capitalismo brasileiro, que criaria condições para a luta 
revolucionária (tida como sinônimo de luta armada). O período que vai de 68/69 até 74 é o desmantelamento 
total da esquerda revolucionária, o que o Estado consegue através de uma política de utilização sistemática da 
tortura.” 

Apesar da importância das mobilizações nos momentos anteriores, colocando em cheque os governos burgueses, 
inclusive a própria ditadura militar, a mudança de comportamento dos agrupamentos emergentes não foram no 
sentido de articular uma unidade mais forte, indissolúvel mesmo, dos seus programas e ações políticas com a maioria 
oprimida da população. Mesmo questionando a burocracia, o autoritarismo e o dogmatismo do stalinismo[5], as 
direções dessa esquerda inovadora carregaram esses erros de outra forma e, até, agregaram novos, como o 
vanguardismo e o voluntarismo – tendo como exemplos maiores disso “a teoria do exemplo” e o “foquismo”[6], 
adotados por alguns desses agrupamentos. 

Sentindo-se como setores avançados das lutas, aos quais os demais setores sociais mobilizados teriam que seguir 
(vanguardismo), os agrupamentos da esquerda armada acabavam agindo de acordo com os próprios impulsos e 
vontades, não temendo despregar-se dos movimentos e bases sociais, dos quais precisavam de todo tipo de apoio, e 
nem da realidade objetiva - situação econômica e política do país, a correlação de forças entre os que estavam em 
confronto (voluntarismo). Esse comportamento demonstra uma visão de participação política dos setores populares 
oprimidos como o mero apêndice ou, no máximo, de um coadjuvante, que só participa no final ou quando chamado. 
As conseqüências desses desvios, além das próprias decisões equivocadas pela luta armada, nas suas diversas 
concepções, foram o isolamento, o desmantelamento organizativo, a prisão, a tortura e, muitas vezes, a morte, 
envolvendo significativa parcela de uma geração de militantes de esquerda. Esses fatos podem ser depreendidos no 
texto de Otto Filgueiras, já citado: 

“Não há unidade suficiente entre os que saiam do PCB para um novo projeto partidário. A Corrente 
Revolucionária faz uma reunião nacional em outubro de 1967 e não comparecem militantes de São Paulo. Mário, 
Gorender e Apolônio insistem na necessidade de um partido para dirigir a revolução e sustentam que o combate 
contra a ditadura precisava estar vinculado à luta dos operários, camponeses, estudantes e setores médios da 
cidade. Enquanto isso, Carlos Marighella já estava em Cuba articulando apoio para o seu plano de guerrilha 
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urbana. No retorno ao Brasil, em início de 1968, Marighella, impetuoso por natureza, prefere a grande aventura 
da batalha e organiza, a partir do agrupamento de São Paulo. A Ação Libertadora Nacional – ALN. Mário Alves e 
seus companheiros não desistem e passam sete meses debatendo, escrevendo teses e articulando militantes 
espalhados pelo Brasil. 
(...) 
“O congresso de fundação do novo partido aconteceu em abril de 1968, numa casa na Serra da Mantiqueira, no 
Estado do Rio. Estavam presentes uns 25 representantes de vários estados, entre eles, Jacob Gorender, Mário 
Alves, Apolônio de Carvalho, Bruno Maranhão, Miguel Batista dos Santos e Jover Telles. O Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário (PCBR) nascia da esperança dos que ousavam desafiar o capitalismo e o regime militar e 
que sonhavam também em revolucionar o comunismo. Os princípios teóricos e as bases políticas foram 
estabelecidos num documento redigido por Mário Alves. O texto defendia a construção de um partido marxista-
leninista, a necessidade da luta por um estado popular revolucionário para construir o socialismo, considerava o 
Brasil capitalista e dizia que o combate contra a ditadura era armado, mas apoiado na luta de massas dos 
operários, camponeses, setores médios da cidade e na pequena burguesia urbana e rural, forças sociais 
interessadas em modificar a estrutura da sociedade brasileira. A principal base da luta armada, o campo. ... 
(...) 
“Em São Paulo, Mário Alves critica também as idéias foquistas que predominavam entre a juventude dissidente 
do PCB e a maioria das organizações de esquerda da época. Foi numa conversa organizada por Valdizar, com um 
grupo de jornalistas para discutir o livro de Régis Debray e a teoria foquista, que Sérgio Sister conheceu Carlos 
Ferreira em 1968. ...” 

Mesmo os agrupamentos contemporâneos, que não tinham origem stalinista e não viam na luta armada o principal 
caminho para a transformação social, como a Polop, acabavam afunilando-se à regra de ver o movimento e as bases 
sociais como auxiliares nas suas estratégias políticas. É o que podemos constatar, nessa segunda citação da entrevista 
de Otaviano Alves da Silva, feita por Valter Pomar: 

 Como era o trabalho sindical das organizações clandestinas? 
 
“Elas tinham uma base sindical, mas muito limitada, parecida com a da Polop. Minha atividade começou a ter 
uma conotação diferenciada, de organizar os trabalhadores, apesar da repressão e da clandestinidade, 
valorizando o espaço sindical, da fábrica. Já as organizações usavam esse espaço para cooptar para a luta 
armada. Isso é uma diferença de fundo para ser discutida e analisada no futuro. 
(...) 
“... Fui profissionalizado para ganhar inserção nos movimentos de massa, participava de todos os congressos do 
movimento sindical, mas como não tínhamos uma política sindical discutida, participava mais como observador. 
Em 63, a Polop apoiou a fundação do CGT (Centro Geral dos Trabalhadores), só que defendíamos que o CGT não 
deveria se limitar apenas aos comandos nacional e estaduais, queríamos que fosse organizado nos municípios 
também. Para uma eventual resistência ao golpe, também participávamos dos grupos dos 11 do Brizola. A 
história do movimento sindical, daquele período, termina por aí. ...” 

Na, também já citada, resenha do sociólogo e professor Marco Aurélio Garcia do texto Combate nas Trevas, de Jacob 
Gorender, os autores, tanto o do texto, quanto o resenhado, corroboram a avaliação das estratégias, que 
prevaleceram nas organizações de esquerda entre os anos de 1960 e 1980: 

“Talvez fosse importante que Gorender enfatizasse mais o fato de que a derrota da esquerda - da nova e da 
velha - não se deve tanto à repressão, que foi violenta, mas tem de ser creditada em muito aos próprios erros 
das organizações. Ele tem presente este fato, e o afirma muitas vezes, mas alguns aspectos ficam a nos exigir 
maior aprofundamento. Por exemplo, em que medida o fracasso não se deve ao fato de que a ruptura da nova 
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esquerda com a velha foi mais aparente do que real, não só quanto à caracterização de seu projeto de revolução, 
como por sua incapacidade de repensar o problema do partido político, elitista e messiânico, e pela ausência de 
uma reflexão mais de fundo sobre o problema da democracia.” 

  

De 1980 a 2005 

Em 1985, um civil chega à Presidência da República, mas ainda pelo Colégio Eleitoral, que foi a fórmula encontrada 
pelos militares para tentar a legitimação dos sucessivos governos ditatoriais iniciados em 1964. O primeiro presidente 
eleito pelo voto direto da população, após a ditadura militar, assume em 1990, Fernando Collor de Mello. Mas para 
as cúpulas militares, que controlaram o governo, até então, a transição já havia começado em 1974, com a ascensão 
do General Ernesto Geisel à Presidência. Pretendiam uma transição da ditadura para a democracia sob o mesmo 
controle, onde definiriam quantos e quais partidos existiriam, quem os dirigiria e quem teria direito de ser candidato 
por esses partidos. 

A transição não saiu exatamente como queriam os militares, a primeira Presidência civil foi exercida pelo vice José 
Sarney, devido à morte de Tancredo Neves antes da posse. Já, Collor, mesmo eleito pelo voto direto, exerceu por 
menos de dois anos, forçado à renúncia por corrupção. Foi, também, o seu vice, Itamar Franco, quem assumiu para 
completar o que restava dos quatro anos de mandato. Porém, paralelamente a este trôpego processo de transição 
dava-se um outro, o processo de mobilização social, que redundaria no surgimento e/ou ressurgimento das centrais 
sindicais, dos movimentos populares de âmbito nacional e que influiria na constituição de alguns dos novos partidos, 
destacando-se o Partido dos Trabalhadores (PT), além de certa reestruturação das antigas agremiações políticas,. 
Como nos diz um dos textos da coletânea, o do sociólogo e professor Emir Sader, A Transição no Brasil: 

“Ficou assim constituído o novo quadro partidário que seria o cenário político básico da transição: PDS, PMDB, 
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PDT[7] (Partido Democrático Trabalhista), PT. A maior novidade em relação à 
estrutura partidária anterior ao golpe militar de 1964 era a formação do PT, já que o PDS cobria a direita 
tradicional, o PMDB reunia os setores heterogêneos do centro e da centro-esquerda, enquanto o PTB e o PDT 
tratavam de ocupar o espaço do trabalhismo getulista. O PT se diferenciava, já na sua constituição, da esquerda 
tradicional – PCB, PC do B, trabalhismos. Socialmente, incorporava os setores das classes dominadas 
normalmente excluídos da vida política, como os sem-terra, os sem-casa, os sindicalistas de base, organizações 
comunitárias da Igreja, minorias.” 

Realmente, o PT veio para exercer o papel de organização política predominante, entre as organizações de esquerda, 
pelo menos da sua fundação, em 1980, até a surpreendente eleição de Luis Inácio Lula da Silva, o Lula, seu dirigente 
de maior carisma popular, à Presidência da República, em 2002. Já no seu surgimento estava presente a diversidade 
de visões e propostas políticas, que tanto poderiam levá-lo a ser um partido, que contribuísse com a transformação 
socialista, quanto estavam, também, os elementos capazes de fazê-lo ceder às dificuldades impostas pelo sistema 
capitalista, perder o seu ímpeto classista inicial e descaracterizar-se. Infelizmente, foi essa segunda hipótese a que 
prevaleceu. 

 A luta interna no PT 

Já na Introdução do Cadernos Em Tempo, número 1, que trazia o texto “O PT e o Partido Revolucionário”, de 
setembro de 1981, quando esse partido era ainda um recém-nascido, lia-se: 

“Pouco a pouco, O PT foi se impondo e ganhando terreno. Da reação negativa inicial, muitos grupos passaram ao 
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apoio e à participação no PT. Para isso foram levados tanto pelo peso demonstrado pelo movimento pelo PT 
quanto pelo fracasso de propostas alternativas, como a do “Partido Popular” (que era concebido como expressão 
institucional e parlamentar de uma frente popular[8]). Estes grupos tem tentado compatibilizar a sua participação 
no PT com a sua visão anterior, dogmática e estreita do leninismo. De modo geral, insistem em caracterizar o PT 
como uma frente, uma “frente política”, quando não diretamente uma frente popular. Insistem em chamar o PT 
de partido “tático”, forma disfarçada de designar não um partido mas uma coligação eleitoral-parlamentar. Para 
esses grupos o PT não pode passar de certos limites, ou arrasa com os seus esquemas teóricos. A Política dessas 
correntes para o PT é um dos obstáculos ao seu desenvolvimento como partido operário de massas, 
independente da burguesia.” 

Mas, é importante observar que não foi a existência das diversas tendências internas ao PT que trouxe os problemas 
de agilidade de funcionamento ou dificuldades de exercício da democracia nesse partido. Ao contrário, uma das 
dificuldades para a fluidez organizativa e uma das fontes do autoritarismo e da centralização excessiva das decisões, 
que tanto prejudicaram o PT, particularmente quando assumia alguma instância do poder executivo, foi justamente a 
insistência em rejeitar as tendências minoritárias de esquerda, em não permitir que as bases partidárias tivessem 
clareza das propostas de cada uma delas, em tentar excluí-las das decisões importantes no cotidiano partidário. 

Se o PT surgiu criticando a visão stalinista de “um único partido como dirigente da revolução”, se pretendia ter um 
funcionamento interno democrático, a existência e bom funcionamento das tendências deveria ser um fator 
essencial. Com o pluralismo fazendo parte do perfil partidário, é contraditório exigir um “pensamento único” no 
partido. Assim, existindo uma maioria, que possui definições sobre as principais questões estratégicas, políticas 
imediatas e organizativas, deve ser dado às minorias o direito de organizarem-se em tendências para tentarem 
mudar as posições da maioria, das quais discordam. 

Como decorrência das disputas internas, uma significativa parte do sindicalismo autêntico, inclusive o Lula, e de 
parcela dos militantes ligados a setores progressistas da Igreja Católica , acabaram se aproximando das correntes de 
tradição stalinista. Com essa composição surgiu a “Articulação dos 113” (jun/83), que acabou se tornando mais 
conhecida e persistiu com o nome de “Articulação Majoritária”, “Campo Majoritário” ou, simplesmente, 
“Articulação”. Utilizando motes oportunistas, já que também partiam de agrupamentos internos abrigados na 
Articulação, como “fim dos partidos dentro do partido”, “PT como partido estratégico”, tentava-se isolar as 
tendências mais à esquerda das crescentes bases de filiados. Em lugar de regulamentar as tendências, o que só fez 
parcialmente em 1990, quando a Articulação já estava consolidada no controle das instâncias partidárias, esse 
“campo majoritário” descaracterizou o direito de organização das minorias (o direito a correntes de opinião, 
tendências e frações), organizando-se como uma tendência, apesar de incluir setores de origens distintas e compor a 
maioria do partido. Como sabemos, a maioria, numa estrutura partidária democrática, define os rumos do partido e 
não precisa se organizar em tendência. 

Na verdade, ao proceder dessa forma, essa composição majoritária estava realizando uma estratégia de luta interna, 
que visava excluir, gradativamente, os setores mais à esquerda. Depois ficou claro que essa estratégia buscava, 
também, passar o controle quase total sobre o partido e os governos, a que tivesse acesso, a um pequeno grupo de 
dirigentes, sem que a maioria dos integrantes da própria Articulação tivessem plena consciência disso. 

 Destruição dos canais de participação das bases partidárias 

Um outro aspecto importante das disputas no interior do partido foi o da destruição da organização das bases 
partidárias, que acabaram sendo alijadas da participação no âmbito decisório da agremiação. Promoveu-se, 
gradativamente, uma transformação da estrutura participativa e de militância cotidiana, do início do PT, em uma 
estrutura de partido burguês tradicional, com diretórios voltados, apenas, às eleições parlamentares e dos cargos do 
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poder executivo, além da preferência da figura do “cabo eleitoral” – inclusive com remuneração - à do militante de 
base. Esse quadro deve-se, principalmente : 

- à não promoção de canais, que possibilitassem a informação dos Núcleos de Base para que pudessem participar 
das decisões importantes, 
- ao desincentivo ao debate dos filiados das propostas das chapas de candidatos aos diretórios zonais, 
- ao abandono das atividades de formação política das bases, 
- à centralização das cotizações dos filiados no diretório municipal (como aconteceu em São Paulo) e total 
desinformação do conjunto dos filiados sobre as finanças partidárias – cujas razões ficaram claras na crise 
emergida em 2005, 
- à destruição dos canais de participação democrática dos militantes partidários (coordenações de campanha 
etc.) nas campanhas eleitorais majoritárias, 
- à profissionalização das campanhas eleitorais, com contratação de empresas e profissionais especializados para 
a quase totalidade das tarefas, marginalizando os militantes de base, 
- ao equívoco das tendências internas, que veio a se somar à política da maioria dirigente, as quais,em lugar de 
defender os núcleos como órgãos de participação universal das bases, passaram a organizar núcleos dos seus 
militantes e simpatizantes. 

Desapareceram os Núcleos, que respondiam a uma demanda de organização de base de caráter mais geográfico-
regional. Deixaram de existir, também, as plenárias, que elaboravam a política do partido para as demandas setoriais, 
como as de categorias profissionais (metalúrgicos, bancários etc.) e as de parcelas sociais com preocupações 
específicas (negros e negras, mulheres, homossexuais, ambientalistas etc.). 

 Degradação da política externa 

Essas diretrizes organizativo-internas, encaminhadas de forma pragmática pela Articulação Majoritária, interavam-se, 
nitidamente, com a política externa do PT. A evolução natural desse processo, ao contrário de levá-lo à atualização e 
aprofundamento da sua carta de princípios e do seu programa político, levou-o a uma gradativa descaracterização. 
Isso é, plenamente, demonstrado no texto, que também está na coletânea, do sociólogo Reinaldo de Barros Cicone, 
Da Intenção ao Gesto, do qual destacamos: 

“No Manifesto de Fundação, de 1980, as idéias de Socialismo, Democracia Interna e democracia como valor 
permanente apareceriam claramente. A importância e a forma de construção da democracia aparecem no 
primeiro parágrafo do Manifesto, o que se justifica também pelo fato do PT surgir lutando contra uma ditadura. 
“O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e 
política do País para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas 
é a de a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pela sua mão ou não virá (...) Queremos a 
política como atividade própria das massas que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões 
da sociedade.” 
(...) 
 “Apesar das inúmeras passagens, em todas as resoluções dos encontros, em defesa do socialismo como objetivo 
último do PT, notamos que com o passar dos anos, seus horizontes vão rebaixando-se. Não se trata, obviamente, 
de dizer que o PT caminha rápida e inexoravelmente para a social-democracia, mas de reconhecer que as 
alterações de rumo do partido não decorrem apenas de modificações das concepções ou na forma de encarar a 
realidade de seus militantes e dirigentes. 
(...) 
“Percebemos claramente que, quanto mais próximo do poder, menos avançadas são as propostas do partido. O 
programa do PT vem se transformando, cada vez mais, em um programa de governo, abandonando a utopia 
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socialista de sua fundação. O Mesmo ocorre em relação às alianças. Se antes não se admitia alianças com 
partidos de ideais e objetivos diferentes, se as alianças poderiam apenas realizar-se mediante um programa, a 
solução adotada, em muitos casos, foi o rebaixamento do programa a ser proposto. 
“... Sem estas elaborações, sem políticas claras, sem objetivos estratégicos, ganha espaço a luta imediata, 
conjuntural e, consequentemente, o institucionalismo e o aumento em número e poder dos centros autônomos 
de decisão (parlamentares, prefeitos, personalidades etc.). Em palavras gramscianas, caso não seja interrompido 
este processo, o PT caminha seguramente para uma integração passiva à ordem. ...” 

Por esse processo, o PT abandonou, no meio do caminho, a possibilidade de uma relação com os movimentos e bases 
sociais, que garantisse o seu avanço na disputa dos espaços políticos com as classes dominantes, sem um 
distanciamento e/ou ruptura com a maioria oprimida da sociedade. Deixou de estar a salvo do isolamento, o qual 
leva ao enfraquecimento, tanto da capacidade de identificar o nível de consciência da população e de compreender 
uma parte importante da realidade, quanto da capacidade de mobilização social. Esse raciocínio está, também, na 
entrevista do antigo militante socialista cristão, advogado e professor Plínio de Arruda Sampaio, à revista Caros 
Amigos, que poderá ser vista com mais detalhes na coletânea: 

 “..., o PT começou em dois pés, a proposta do PT é: somos um partido socialista, portanto um partido contra a 
ordem estabelecida, um partido contra o capitalismo, não somos capitalistas, queremos acabar com o 
capitalismo. Não está em condições de fazer isso agora. Agora temos uma proposta de transformações 
estruturais no capitalismo, para amanhã criar condições para a transformação socialista, e esse amanhã não tem 
prazo, pode ser que as condições surjam amanhã mesmo. Mas, se não surgirem, vai indo, enquanto isso vamos 
transformando a sociedade brasileira, e para fazer isso precisamos de dois pés. Um é o da pressão direta de 
massa, é o da desobediência civil, o pé da ocupação. A ocupação é ilegal, ela está além, é o da marcha, o do 
bloqueio da estrada, é o da rua, e naquele tempo a CUT ia pra rua. Então você tinha a CUT e o MST e, por outro 
lado, vamos crescer na coisa institucional. Vamos disputar vereança, vamos disputar... nunca imaginei que 
fôssemos tão rapidamente pro Executivo, achei que teríamos um período grande de Legislativo. Então, o que 
aconteceu no PT? Esse pé em 1989 parou, porque até 1989 você tinha uma pressão de massa fortíssima. 
(...) 
“Foi logo no comecinho (agora falando do governo de Fernando Henrique Cardoso)[9]. Então, o que a gente sente 
é que a partir daí este pé ficou difícil e este outro ficou muito fácil. Porque você cotejava o político do PT, o 
vereador do PT, o deputado do PT com aquele deputado tradicionalão, nepotista, os Severinos[10] da vida. Ora, é 
lógico que o povo moderno, a mocidade e tal começaram a votar no PT. E o PT começou a crescer, crescer, 
crescer. Até que ele se converteu numa possibilidade eleitoral de conseguir o governo. E aí eu acho que houve 
uma opção. A opção foi: “Vamos pelo governo”. E uma certa ilusão: a ilusão que, estando no governo você muda. 
E sempre acho que o fundamental é o poder. Tem o governo e o poder. Mas você pode ir pro governo e não ter o 
poder. O Jango era governo e não tinha poder.” 

Agindo contra os trabalhadores 

Mais do que se afastar das bases sociais, que motivaram a sua própria existência, o PT tornou-se refém das opções, a 
que o levaram seus dirigentes mais influentes, respaldados pelos mais de cinqüenta por cento dos petistas, ligados à 
Articulação Majoritária. Com a forma, como se elegeu Lula à Presidência, este partido passou a defender os 
interesses das classes, as quais se opunha, principalmente o capital financeiro e o grande capital nacional e 
internacional. Também, na coletânea encontraremos o texto do economista, professor e militante do Psol João 
Machado,Questões para os Militantes Socialistas da DS, que caracteriza e ilustra a ruptura do governo Lula com a 
classe trabalhadora e demais setores sociais oprimidos, arrastando consigo o PT como um todo: 

“Desde a formação do governo, ficou clara a preponderância no núcleo de poder e na composição dos 
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ministérios que têm mais influência de setores alinhados com o grande capital, nacional e internacional, quando 
não de seus representantes diretos. Desde a campanha de 2002, ficou claro que Lula e seu grupo querem uma 
aliança ampla com a burguesia brasileira; depois do início do governo, com a montagem da "base aliada", esta 
orientação tornou-se ainda mais evidente. Foi exatamente devido à força da presença burguesa que o governo, 
desde o início, adotou uma orientação geral neoliberal: estamos numa época em que a burguesia, e 
especialmente seu setor financeiro, tornou-se neoliberal. 
(...) 
“É importante repetir, para enfatizar: desde o início do governo Lula ficou claro que ele é um governo burguês. 
Como ele inclui representantes das classes populares, é um governo burguês e de colaboração de classes - o que 
implica dizer que os representantes populares no governo aceitam subordinar os interesses populares aos 
interesses burgueses. Sendo a linha burguesa e neoliberal adotada sob a direção de um partido de origem 
socialista, cabe dizer que a orientação geral do governo é social-liberal.” 

Entre as avaliações sobre o PT, que constam da coletânea, deve-se, aqui, mencionar mais uma, a de Plínio Arruda 
Sampaio Junior, que em Réquiem ao PT, como o próprio nome sugere, fornece-nos o diagnóstico terminal do partido 
em questão. Mas, seguindo a tradição socialista, deixa claro que o sentido dessa destruição é indicar o rumo de uma 
nova construção: 

“A ruptura com a tradição de luta em defesa dos trabalhadores obrigou a direção a sufocar o debate 
democrático. É inútil continuar lutando nas instâncias do partido. O PT é irrecuperável. O tempo do PT acabou, 
mas o das transformações sociais não. A retomada das lutas populares é mais necessária do que nunca, pois, ao 
contrário do que diz a propaganda oficial, nada foi feito para enfrentar os problemas responsáveis pelas mazelas 
do povo. Na realidade, o Brasil entra na terceira década de estagnação econômica e grave crise social.” 
 
“Estar livre das amarras do PT é condição necessária para combater o ilusionismo lulista e derrotar a ofensiva 
neoliberal que acelera o processo de reversão neocolonial e faz avançar a barbárie. Estar fora do PT é condição 
necessária para começarmos, em franco debate com todas as forças comprometidas com a mudança social, a 
árdua tarefa de reorganizar a esquerda brasileira.” 
 
 
 
“Há hora de somar 
e hora de dividir. 
Há tempo de esperar 
e tempo de decidir 
 
  
Tempos de resistir. 
Tempos de explodir. 
Tempo de criar asas, 
romper as cascas 
porque é tempo de partir. 
 
  
Partir partidos, 
parir futuros, 
partilhar amanheceres 
há tanto tempo esquecidos. 
 
Lá no passado tínhamos um futuro 
lá no futuro tem um presente 
pronto para nascer 
só esperando você se decidir. 
 
Porque são tempos de decidir,dissidiar, 
dissuadir, 
tempos de dizer que não são tempos de esperar 
 

Tempos de dizer:não mais em nosso nome! 
Se não pode se vestir com nossos sonhos 
não fale em nosso nome. 
 
  
 
Não mais construir casas 
para que os ricos morem. 
Não mais fazer o pão 
que o explorador come. 
 
  
Não mais em nosso nome! 
Não mais nosso suor, o teu descanso. 
Não mais nosso sangue, tua vida. 
Não mais nossa miséria, tua riqueza. 
 
  
 
Tempos de dizer que não são tempos de calar 
diante da injustiça e da mentira. 
É tempo de lutar 
  
 
É tempo de festa, 
tempo de cantaras velhas canções 
e as que vamos inventar. 

Tempos criar, tempos de escolher. 
Tempo de plantar os tempos que iremos 
colher. 
 
  
 
É tempo de dar nomes aos bois, 
de levantar a cabeça acima da boiada, 
porque é tempo de tudo ou nada. 
 É tempo de rebeldia. 
 
São tempos de rebelião. 
É tempo de dissidência. 
 
Já é tempo dos corações pularem fora do 
peito em passeata, em multidão porque é 
tempo de dissidência é tempo de 
revolução." 
 
Mauro Iasi 
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Karl Marx e a essência autogestionária da Comuna de Paris 
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Resumo 

O artigo apresenta a interpretação da Comuna de Paris por Karl Marx como 
autogoverno dos produtores, autogestão social. Uma análise minuciosa do 
capítulo da obra “A Guerra Civil na França” fornece os elementos 
interpretativos para compreender a percepção da Comuna de Paris como obra 
autogestionária dos operários parisienses, o que foi um elemento fundamental 
para o desenvolvimento do marxismo posterior. 

Palavras-chave: Comuna de Paris, Karl Marx, Autogestão Social, 
Proletariado, 1871 

Abstract 

The article presents the interpretation of the Commune of Paris for Karl Marx 
as self-management of the producers, social self-management. A minute 
analysis of the chapter of the workmanship “The Civil War in France” 
supplies the interpretation elements to understand the perception of the 
Commune of Paris as workmanship of self management of the parisians 
laborers, what it was a basic element for the development of the posterior 
marxism. 

Key words: Commune of Paris, Karl Marx, Social Self management, 
Proletariat, 1871 
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A Comuna de Paris 
foi um acontecimento 
histórico que marcou 
gerações, militantes, 
pensadores. Dentre o 
espectro dos grandes 
pensadores 
revolucionários, 
quase todos 
dedicaram pelo 
menos um texto, 
mesmo que breve, à 
Comuna, tal como 
Marx, Bakunin, 
Kropotkin, Korsch, 
CRL James, Debord, 
entre diversos outros. 
Isso se deve tanto à importância 
histórica da Comuna como ao papel que 
desempenha nas lutas de classes 
contemporâneas. Para Marx, a Comuna 
reveste uma importância histórica, 
social e política inigualável na história 
da humanidade, tal como mostraremos a 
seguir. Por isso ele dedicará um texto de 
análise e homenagem à Comuna. Porém, 
a análise que Marx faz da Comuna 
permaneceu e ainda permanece 
incompreendida por grande parte 
daqueles que se dizem marxistas, bem 
como por outros intérpretes. Isso mostra 
a importância de resgatar a análise de 
Marx e retomar esta análise no contexto 
da totalidade de sua obra. 

Marx inicia sua discussão sobre a 
Comuna indagando o que é a Comuna? 
Depois cita o Manifesto do Comitê 
Central que afirma que em meio à 
traição da classe dominante, os 
proletários tomaram em suas mãos a 
“direção dos negócios públicos”, 
“tomando o poder” (Marx, 1986). Marx 
contesta: “mas a classe operária não 
pode limitar-se simplesmente a se 
apossar da máquina do Estado como se 
apresenta e servir-se dela para seus 
próprios fins” (Marx, 1986, p. 69). 
Segundo Marx: 

“O poder estatal 
centralizado, com seus 
órgãos onipotentes – o 
exército permanente, a 
polícia, a burocracia, o 
clero e a magistratura –, 
órgãos criados segundo 
um plano de divisão 
sistemática e 
hierárquica do trabalho 
– procede dos tempos 
da monarquia absoluta e 
serviu à nascente 
sociedade burguesa 
como uma arma 
poderosa em suas lutas 
contra o feudalismo. 
Entretanto, seu 
desenvolvimento foi 

entravado por todo o tipo de 
entulhos medievais: direitos 
senhoriais, privilégios locais, 
monopólios e corporativos, códigos 
provinciais. A escova gigantesca da 
Revolução Francesa do século 
XVIII varreu todas essas relíquias 
dos tempos passados, limpando 
assim, ao mesmo tempo, o solo da 
sociedade dos últimos obstáculos 
que se erguiam ante a superestrutura 
do estado moderno, erigido sobre o 
Primeiro Império, que por sua vez 
era fruto das guerras de coalizão da 
velha Europa semifeudal contra a 
França moderna. […]. À medida 
que os progressos da moderna 
indústria desenvolviam, ampliavam 
e aprofundavam o antagonismo de 
classe entre o capital e o trabalho, o 
poder do Estado foi adquirindo cada 
vez mais o caráter de poder 
nacional do capital sobre o trabalho, 
de força pública organizada para a 
escravização social, de máquina do 
despotismo de classe” (Marx, 1986, 
p. 69-70). 

A posição de Marx diante do Estado fica 
evidente. Não se trata de apoderar do 
poder estatal e sim destruí-lo. Essa é a 
tese básica extraída da análise da 
Comuna de Paris. Os próprios 
comunardos confundem o significado de 
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sua ação, que não foi tomar o poder, 
mas destruir o Estado. A Comuna, ao 
abolir o exército permanente, a polícia, a 
burocracia e a magistratura, além do seu 
aliado, o clero, realizou a abolição do 
Estado. O que Marx registra é que todos 
estes aspectos do Estado moderno que 
foram destruídos são instituições criadas 
de acordo com a divisão social do 
trabalho típica da sociedade moderna e 
para servir à sua reprodução. O Estado 
moderno era uma arma da burguesia na 
sua luta contra o feudalismo e depois 
contra o proletariado e por isso sua 
essência era constituída por esse caráter 
de classe e sua forma, o poder estatal 
centralizado, era sua expressão mais 
fiel. Foi justamente esta instituição de 
classe que foi destruída, o que significa 
destruir também sua forma, o poder 
estatal centralizado. 

Após contextualizar a luta de classes na 
França, Marx coloca que a antítese 
direta do Império era a Comuna. O 
papel de Paris muda, passando de sede 
do poder para baluarte da classe 
operária. O exército é substituído pela 
guarda nacional, o povo armado. Nesse 
contexto, Marx descreve alguns 
aspectos da Comuna: 

“A Comuna era composta de 
conselheiros municipais eleitos por 
sufrágio universal nos diversos 
distritos da cidade. Eram 
responsáveis e substituíveis a 
qualquer momento. A Comuna 
devia ser, não um órgão 
parlamentar, mas uma corporação 
de trabalho, executiva e legislativa 
ao mesmo tempo. Em vez de 
continuar sendo um instrumento do 
governo central, a polícia foi 
imediatamente despojada de suas 
atribuições políticas e convertida 
num instrumento da Comuna, 
responsável perante ela e demissível 
a qualquer momento. O mesmo foi 
feito em relação aos funcionários 
dos demais ramos da administração. 

A partir dos membros da Comuna, 
todos que desempenhavam cargos 
públicos deviam receber salários de 
operários. Os interesses criados e as 
despesas de representação dos altos 
dignitários do estado desapareceram 
com os próprios altos dignitários. 
Os cargos públicos deixaram de ser 
propriedade privada dos testas-de-
ferro do governo central. Nas mãos 
da Comuna concentrou-se não só a 
administração municipal, mas toda 
iniciativa exercida até então pelo 
Estado” (Marx, 1986, p. 72-73). 

Os aspectos destacados por Marx acima 
mostra a formação de conselheiros 
delegados em substituição aos altos 
dignitários e burocratas em geral. A 
ênfase oferecida por Marx no caráter 
responsável, substituível, demissível e 
escolhidos pela população, mostra o 
caráter autogestionário da Comuna em 
oposição ao caráter burocrático do poder 
estatal burguês. O caráter responsável é 
um dos elementos fundamentais, pois o 
delegado (“funcionário”) comunal não 
tem autonomia e nem se constitui como 
dirigente, tal como os funcionários 
públicos superiores no Estado 
capitalista. Este caráter responsável 
significa que ele não pode se 
autonomizar diante da Comuna, que não 
pode defender interesses próprios, que 
deve ser expressão dos interesses da 
Comuna e, portanto, não age por conta 
própria, mas como expressão de um 
coletivo. Porém, os seres humanos são 
falhos e por isso é necessário que ele 
não tenha meios de obter interesses 
pessoais ou condições de vida melhores 
do que os demais e assim ele recebe 
salário de um operário e é demissível a 
qualquer momento. O caráter demissível 
é a forma de resolução dessas falhas 
humanas que podem ocorrer e a garantia 
que a Comuna, ou seja, a decisão 
coletiva prevalece. Da mesma forma, o 
caráter substituível tem o mesmo 
sentido e pode ser também realizado por 
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outros motivos. Esses delegados são 
escolhidos pela população, através do 
sufrágio universal e podem ser 
substituídos, demitidos, sempre que 
faltarem com a responsabilidade diante 
da Comuna. O exemplo que Marx 
fornece é a substituição da polícia pela 
milícia popular, a primeira possuindo 
autonomia e caráter político-repressivo 
da classe dominante e usando o poder 
contra a população, e a segunda, sendo 
expressão da população sem ter 
autonomia e caráter político-repressivo 
da classe dominante, transformando-se 
em agente da e para a população e sendo 
responsável e demissível a qualquer 
momento desde que falhe em sua ação. 
Desta forma, a Comuna não era um 
órgão parlamentar e sim uma 
“corporação de trabalho”, que é 
“executiva e legislativa” 
simultaneamente. Sem dúvida, as 
palavras não foram bem escolhidas, mas 
o significado é claro: a Comuna não é 
como a burocracia parlamentar e sim 
uma auto-organização dos trabalhadores 
que decide e executa, sem a divisão 
entre dirigentes que decidem e dirigidos 
que executam. Assim, o que Marx 
observa na Comuna é uma experiência 
prática revolucionária que soluciona o 
problema da burocracia, abolindo-a e 
criando um antídoto a ela. A abolição da 
burocracia é pré-condição para abolição 
da sociedade de classes. 

A destruição da força armada da 
burguesia (exército, polícia) é 
acompanhada pela destruição da força 
espiritual de repressão, o que ocorreu 
via expropriação das igrejas. Da mesma 
forma, Marx nota a mudança no 
processo educacional, com as 
instituições de ensino ficando livres da 
Igreja e do Estado. “Assim, não só se 
punha o ensino ao alcance de todos, mas 
a própria ciência se redimia dos entraves 
criados pelos preconceitos de classe e o 
poder do governo” (Marx, 1986, p. 73). 

Não foi diferente a situação dos 
funcionários judiciais, que se tornaram, 
também, eletivos, responsáveis e 
demissíveis. Marx mostra o caráter da 
Comuna de Paris como uma Revolução 
Social, ou seja, uma autêntica revolução 
proletária que atinge a totalidade das 
relações sociais, que abole não apenas o 
Estado e suas instituições, mas também 
transforma as relações sociais 
cotidianas, a questão cultural, 
educacional, etc. Outros elementos desta 
revolução social e não meramente 
revolução política, simplesmente 
trocando quem está no poder estatal, são 
retomados por Marx no decorrer do seu 
texto e também os abordaremos. 

Nesse contexto, a Comuna de Paris 
deveria servir de modelo até para as 
mais pequenas aldeias: 

“Como é lógico, a Comuna de Paris 
havia de servir de modelo a todos os 
grandes centros industriais da 
França. Uma vez estabelecido em 
Paris e nos centros secundários o 
regime comunal, o antigo governo 
centralizado teria que ceder lugar 
também nas províncias ao 
autogoverno dos produtores. No 
breve esboço de organização 
nacional que a Comuna não teve 
tempo de desenvolver, diz-se 
claramente que a Comuna devia ser 
a forma política inclusive das 
menores aldeias do país e que nos 
distritos rurais o exército 
permanente devia ser substituído 
por uma milícia popular, com um 
tempo de serviço 
extraordinariamente curto. As 
comunas rurais de cada distrito 
administrariam seus assuntos 
coletivos por meio de uma 
assembléia de delegados na capital 
do distrito correspondente a essas 
assembléias, por sua vez, enviariam 
deputados à delegação nacional em 
Paris, entendendo-se que todos os 
delegados seriam substituídos a 
qualquer momento e 
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comprometidos com um mandat 

impératif [mandato imperativo] 
(instruções formais) de seus 
eleitores. As poucas mas 
importantes funções que restavam 
ainda a um governo central não 
seriam suprimidas, como se disse, 
falseando propositalmente a 
verdade, mas seriam 
desempenhadas por agentes 
comunais e, portanto, estritamente 
responsáveis. Não se tratava de 
destruir a unidade da nação, mas, ao 
contrário, de organizá-la mediante 
um regime comunal, convertendo-a 
numa realidade ao destruir o poder 
estatal, que pretendia ser a 
encarnação daquela unidade, 
independente e situado acima da 
própria nação, em cujo corpo não 
era mais que uma excrescência 
parasitária. Enquanto que os órgãos 
puramente repressivos do velho 
poder estatal deviam ser amputados, 
suas funções legítimas deviam ser 
arrancadas a uma autoridade que 
usurpava uma posição preeminente 
sobre a própria sociedade. Em lugar 
de decidir uma vez a cada três ou 
seis anos, que membros da classe 
dominante devem representar e 
esmagar o povo no Parlamento, o 
sufrágio universal deveria servir ao 
povo organizado em comunas, do 
mesmo modo que o sufrágio 
individual serve aos patrões que 
procuram operários e 
administradores para seus negócios. 
E é um fato perfeitamente 
conhecido que, tanto as companhias 
como os indivíduos, quando se trata 
de negócios, sabem geralmente 
colocar cada homem no lugar que 
lhe cabe e, se erram alguma vez, 
reparam o erro com presteza. Por 
outro lado, nada podia ser mais 
alheio ao espírito da Comuna do 
que substituir o sufrágio universal 
por uma investidura hierárquica” 
(Marx, 1986, p. 73-74). 

Marx faz uma importante discussão 
sobre o governo central, o que causou 

muita confusão entre os seus intérpretes. 
O caráter modelar da Comuna remete ao 
seu caráter autogestionário. O 
autogoverno dos produtores deveria se 
expandir para todos os centros 
industriais e aldeias, até mesmo as 
menores. Aqui se encontra novamente a 
ideia de totalidade, categoria do método 
dialético e ponto básico para se pensar a 
revolução proletária e o comunismo 
(autogestão social). A revolução 
proletária atinge todas as relações 
sociais, não sendo apenas “política”, 
“econômica”, “cultural”, tal como as 
ideologias burguesas repartem o mundo, 
é uma revolução “social”, atinge a 
totalidade das relações sociais, 
generalizando a autogestão. Pois bem, 
esse caráter totalizante não se limita a 
penetrar em todas as relações sociais, 
mas também a se expandir 
espacialmente, atingindo a totalidade 
das relações sociais em nível espacial. 
Assim como o capitalismo domina todas 
as relações sociais e provoca a 
mercantilização de tudo (Viana, 2008; 
Wallerstein, 1985) e tudo que lhe 
acompanha (burocratização, 
competição, etc.), a autogestão social 
também se generaliza para todas as 
relações sociais e se expande 
espacialmente, trocando a miséria geral 
pela riqueza generalizada.  

As poucas funções de um governo 
central não seriam suprimidas e sim 
realizadas por “agentes comunais”, ou 
seja, delegados submetidos ao mesmo 
caráter de qualquer outro: responsável, 
demissível, substituível, eleito. A 
unidade nacional não seria destruída e 
sim reorganizada a partir do regime 
comunal, que, ao destruir o poder 
estatal, algo independente e acima da 
nação, inaugura a autogestão social em 
todo território nacional. Assim, ao invés 
de escolher seus dirigentes a cada 
eleição burguesa, o sufrágio universal 
assume o papel fundamental para a 
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população nas comunas, abolindo a 
“investidura hierárquica”, ou seja, a 
designação dos funcionários pelos 
escalões superiores da hierarquia, pelo 
sufrágio universal, a escolha da própria 
população. 

Marx também questiona as 
interpretações da Comuna, 
principalmente a tese de que ela é uma 
reprodução das Comunas medievais: 

“Em geral, as criações históricas 
completamente novas estão 
destinadas a ser tomadas como uma 
reprodução de formas velhas, e 
mesmo mortas, da vida social, com 
as quais podem ter certa 
semelhança. Assim, essa nova 
Comuna, que vem destruir o poder 
estatal moderno, foi confundida 
com uma reprodução das comunas 
medievais, que precederam 
imediatamente este poder estatal e 
logo lhe serviram de base. O regime 
comunal foi erroneamente 
considerado como uma tentativa de 
fracionar numa federação de 
pequenos Estados, como sonhavam 
Montesquieu e os girondinos, 
aquela unidade das grandes nações 
que, se em suas origens foi 
instaurada pela violência, se 
converteu num poderoso fator da 
produção social. O antagonismo 
entre a Comuna e poder do Estado 
tem sido apresentado como uma 
forma exagerada da velha luta 
contra o excessivo centralismo. 
Circunstâncias peculiares podem ter 
impedido, em outros países, o 
desenvolvimento clássico da forma 
burguesa de governo ao modo 
Frances e ter permitido, como na 
Inglaterra, completar na cidade os 
grandes órgãos centrais do Estado 
com assembléias paroquiais 
[vestries] corrompidas, conselheiros 
negocistas e ferozes 
administradores da beneficência e, 
no campo, com juízes virtualmente 
hereditários. O regime comunal 
teria devolvido ao organismo social 

todas as forças que até então 
vinham sendo absorvidas pelo 
Estado parasitário, que se nutre às 
custas da sociedade e freia seu livre 
movimento” (Marx, 1986, p. 74-
75). 

A Comuna de Paris não era uma 
reprodução das comunas medievais, 
pois somente olhando semelhanças 
formais e secundárias se poderia 
concluir isso. O regime comunal não era 
um órgão da classe burguesa buscando 
aumentar sua autonomia e combater o 
excessivo centralismo monárquico e sim 
a abolição do Estado parasitário e 
reabsorção pela sociedade das forças 
que este havia extraído dela. No fundo, 
a Comuna era produto da iniciativa 
proletária: “Na realidade, o regime 
comunal colocava os produtores do 
campo sob a direção ideológica das 
capitais de seus distritos, oferecendo-
lhes, nos operários da cidade, os 
representantes naturais dos seus 
interesses” (Marx, 1986, p. 75). A 
hegemonia proletária sobre o 
campesinato mostrava, mais uma vez, o 
caráter totalizante da revolução 
proletária, que deve atingir a todas as 
classes, todos os locais, todas as 
relações sociais. A hegemonia proletária 
mostra, também, a sua diferença radical 
em relação às comunas medievais, 
dominadas pela hegemonia burguesa, e 
sua relação com o aparato estatal.  O 
regime comunal implicava a autonomia 
local sem ser um “contrapeso a um 
poder estatal”, o que só poderia ocorrer 
na cabeça de Bismarck. Um outro 
elemento secundário da Comuna foi 
realizar uma promessa das revoluções 
burguesas, gerar um “governo módico” 
ao destruir dois grandes fatores de 
gastos, o exército permanente e 
burocracia estatal. 

Marx explica a variedade de 
interpretações da Comuna e coloca a sua 
essência: 
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“A variedade de interpretações a 
que tem sido submetida a Comuna, 
e a variedade de interesses que a 
explicam em seu benefício, 
demonstram que era uma forma 
política perfeitamente flexível, 
diferente das formas anteriores de 
governo, todas elas 
fundamentalmente repressivas. Eis 
o seu verdadeiro segredo: a Comuna 
era, essencialmente, um governo da 
classe operária, fruto da luta de 
classe produtora contra a classe 
apropriadora, a forma política afinal 
descoberta para levar a cabo a 
emancipação econômica do 
trabalho” (Marx, 1986, p. 75-76). 

As interpretações variadas da Comuna 
são produtos de interesses distintos por 
detrás da interpretação e se beneficia do 
caráter flexível da Comuna e seu caráter 
não-repressivo. Porém, a verdadeira 
essência da Comuna era ser um 
“governo da classe operária”, ou seja, o 
autogoverno dos produtores, pois, ao 
contrário dos governos burgueses, no 
qual uma minoria domina a maioria de 
acordo com seus interesses e através da 
burocracia estatal, o “governo da classe 
operária” é o autogoverno de toda uma 
classe social em benefício de toda a 
classe. Aqui cabe o destaque para o fato 
de ser um “autogoverno”, autogestão, de 
uma classe inteira, a maioria da 
população, que converte toda a 
população em produtores e logo abole as 
classes e se torna autogoverno de todos 
para todos. É por isso que Marx, um 
pouco adiante, destaca a ocorrência da 
generalização do trabalho produtivo na 
sociedade comunista: 

“Sem essa última condição [de ser 
um autogoverno proletário – NV], o 
regime comunal teria sido uma 
impossibilidade e uma impostura. A 
dominação política dos produtores é 
incompatível com a perpetuação de 
sua escravidão social. A Comuna 
devia servir de alavanca para 

extirpar os fundamentos 
econômicos sobre os quais se apóia 
a existência das classes e, por 
conseguinte, a dominação de classe. 
Uma vez emancipado, o trabalho, 
todo homem se converte em 
trabalhador, e o trabalho produtivo 
deixa de ser um atributo de classe” 
(Marx, 1986, p. 76). 

O autogoverno proletário é fundamental 
para abolir os fundamentos da sociedade 
de classes e generalizar o trabalho 
produtivo, abolindo, por conseguinte, a 
sociedade de classes.  A Comuna 
anuncia o comunismo, a abolição da 
propriedade privada, tão temida pela 
burguesia, e a transformação dos meios 
de produção em meros instrumentos do 
trabalho livre e associado (Marx, 1986). 
Os representantes da burguesia partem 
em defesa das cooperativas para 
argumentar em favor da perpetuação da 
sociedade capitalista. Porém, argumenta 
Marx, a generalização das cooperativas 
é o mesmo que o comunismo, a não ser 
que a produção cooperativa seja uma 
mera impostura e um ardil. 

Marx retoma sua linha de argumentação 
trabalhando a gênese da Comuna e do 
comunismo: a luta proletária. A luta 
operária não visa realizar nenhum ideal 
já pronto, para ser realizado por 
“decreto do povo”, pois é em sua luta 
que se percebe o germe de um 
“movimento real” que é o comunismo, 
como já havia dito em A Ideologia 

Alemã (Marx e Engels, 2002): 

“[Os proletários – NV] Sabem que 
para conseguir sua própria 
emancipação, e com ela essa forma 
superior de vida para a qual tende 
irresistivelmente a sociedade atual, 
por seu próprio desenvolvimento 
econômico, terão de enfrentar 
longas lutas, toda uma série de 
processos históricos que 
transformarão as circunstancias e os 
homens. Eles não têm que realizar 
nenhum ideal, mas simplesmente 
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libertar os elementos da nova 
sociedade, que a velha sociedade 
burguesa agonizante traz em seu 
seio. Plenamente consciente de sua 
missão histórica e heroicamente 
decidida a atuar de acordo com ela, 
a classe operária pode sorrir diante 
das grosseiras invectivas dos lacaios 
da pena e do patronato recheado de 
doutrinas burguesas de 
beneficência, que derramam suas 
ignorantes vulgaridades e suas 
fantasias sectárias com um tom 
sibilino de infalibilidade científica” 
(Marx, 1986, p. 77). 

Aqui Marx coloca o caráter 
revolucionário do proletariado, oriundo 
de suas condições nas relações de 
produção capitalistas e suas 
contradições, lutas, nestas relações (o 
“desenvolvimento econômico”) e das 
lutas derivadas, através de longas lutas e 
processos históricos, liberta os 
elementos da nova sociedade, a 
autogestão social. Assim, a Comuna 
“tomou em suas próprias mãos a direção 
da revolução; quando, pela primeira vez 
na história, os simples operários se 
atreveram a violar o monopólio de 
governo de seus ‘superiores naturais’” 
(Marx, 1986, p. 77) e isso nas condições 
mais desfavoráveis. 

É nesse sentido que Marx aborda as 
demais classes sociais e a luta de classes 
na França do período da Comuna, 
colocando que a classe operária é a 
“única classe capaz de iniciativa social”. 
Marx retoma a tese presente no 
Manifesto Comunista de que o 
proletariado é a única classe 
verdadeiramente revolucionária. Os 
artesãos, lojistas e comerciantes acabam 
se aliando à classe operária, no contexto 
da Comuna, devido ao fato do Império 
os terem “sacrificados sem cerimônia 
aos seus credores”. A desilusão com o 
Império, contraposto à Comuna, seja 
qual for o rótulo que se use para 
expressar essa oposição, joga estas 

classes para o lado do proletariado. 

O campesinato também, assim como o 
proletariado agrícola, só tinham a 
ganhar com a Comuna: 

“A Comuna tinha toda razão quando 
dizia aos camponeses: ‘nossa vitória 
é a vossa única esperança’. De todas 
as mentiras incubadas em Versalhes 
e difundidas pelo ilustre Penny-
Liner (escritor mercenário e barato 
– NV] europeu, uma das mais 
tremendas era a de que os ‘rurais’ 
representavam o campesinato 
Frances. Imaginai o amor que 
sentiriam os camponeses da França 
pelos homens a quem, depois de 
1815, foram obrigados a pagar um 
bilhão de indenização. Aos olhos do 
camponês da França, a simples 
existência de grandes latifundiários 
já é uma usurpação de suas 
conquistas de 1789. Em 1848 a 
burguesia gravou seu lote de terra 
com o imposto adicional de 45 
cêntimos por franco, mas então o 
fazia em nome da revolução; agora, 
entretanto, fomentava uma guerra 
civil contra a revolução, para lançar 
sobre os ombros dos camponeses a 
carga principal dos cinco bilhões de 
indenização que devia pagar aos 
prussianos. De outro lado, a 
Comuna declarava, em uma de suas 
primeiras proclamações, que as 
despesas da guerra deviam ser 
pagas pelos seus verdadeiros 
responsáveis. A Comuna teria 
redimido o camponês da 
contribuição de sangue; ter-lhe-ia 
dado um governo barato, teria 
convertido aos que hoje são seus 
vampiros – o tabelião, o advogado, 
o coletor e outros dignitários 
judiciais que lhe sugam o sangue – 
em empregados comunais 
assalariados, eleitos por ele e 
responsáveis ante ele. Tê-lo-ia 
libertado da tirania do garde 
champêtre, do gendarme e do 
prefeito. O ensino pelo mestre-
escola teria substituído o 
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embrutecimento pelo cura. E o 
camponês francês é, antes de tudo, 
um homem que calcula. Ele 
consideraria extremamente razoável 
que o pagamento do padre, em vez 
de ser arrancado dele pelo cobrador 
de impostos, dependesse 
exclusivamente dos sentimentos 
religiosos dos paroquianos. Tais 
eram, os grandes benefícios que o 
regime da Comuna – e só ele – 
oferecia como coisa imediata aos 
camponeses da França. Seria 
supérfluo, portanto, fazer aqui um 
exame detalhado dos problemas 
mais complexos, mais vitais, que só 
a Comuna era capaz de resolver – 
em favor dos camponeses, a saber: a 
dívida hipotecária, que pesava como 
uma maldição sobre seu pedaço de 
terra; o proletariat foncier (o 
proletariado rural), que crescia 
constantemente, e o processo de sua 
expropriação da terra que cultivava, 
processo cada vez mais acelerado 
em virtude do desenvolvimento da 
agricultura moderna e a 
concorrência da produção agrícola 
capitalista” (Marx, 1986, p. 79). 

Assim, devido a estes e outros aspectos, 
o campesinato se aproximava do 
proletariado e a burguesia sentia a 
ameaça de ocorrer uma sublevação geral 
dos camponeses ao entra em contato 
com a Comuna de Paris. Marx mostra o 
processo de luta de classes e as classes 
conservadoras (burguesia, 
latifundiários), as classes aliadas do 
proletariado (lojistas, comerciantes, 
artesãos, camponeses) e a hegemonia 
proletária na Comuna como primeira 
experiência histórica do proletariado 
como classe hegemônica. Ele completa: 

“A Comuna era, pois, a verdadeira 
representação de todos os elementos 
sãos da sociedade francesa e, 
portanto, o governo nacional 
autêntico. Mas, ao mesmo tempo, 
como governo operário e campeão 
intrépido da emancipação do 

trabalho, era um governo 
internacional em pleno sentido da 
palavra. Diante dos olhos do 
exército prussiano, que havia 
anexado à Alemanha duas 
províncias francesas, a Comuna 
anexou à França os operários do 
mundo inteiro” (Marx, 1986, p. 80). 

Marx também analisa as medidas 
práticas da Comuna. Para ele, “a grande 
medida social da Comuna foi a sua 
própria existência” (Marx, 1986, p. 81). 
A existência da Comuna é expressão da 
primeira revolução proletária iniciada e 
seus avanços e recuos, equívocos e 
acertos, são bem menores diante disso. 
Apesar disso, Marx apresenta algumas 
das medidas concretas da Comuna e sua 
importância naquele contexto histórico e 
cita a abolição do trabalho noturno para 
os padeiros, proibição de redução de 
salários via cobrança de multas para os 
operários, entrega aos operários sob 
reserva de domínio de todas as oficinas 
e fábricas fechadas (tanto as fechadas ou 
as que os patrões fugiram) e acrescenta 
as medidas financeiras, moderadas 
diante da situação de uma cidade sitiada.  

Não escapa à pena de Marx o problema 
da Igreja, o fechamento e a revelação de 
seus crimes, o sentimento de segurança 
nas ruas sem policiais, as mulheres e seu 
papel fundamental na Comuna, bem 
como os falsos revolucionários, desde os 
resquícios da tradição até os charlatães. 
Ele considera os últimos uma “mal 
inevitável” e com o tempo são 
afastados, tempo que a Comuna não 
teve. Aqui Marx se equivoca, pois não 
percebe que talvez não tenha sido 
apenas um problema de tempo, pois a 
contra-revolução e a burocratização 
andam lado a lado com tais indivíduos 
falsamente revolucionários. Porém, 
tendo em vista a época e a situação, 
Marx não poderia prever o que 
aconteceria no decorrer do processo 
com estes falsos revolucionários e o 
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perigo que representam para a revolução 
proletária. 

Por fim, Marx cita o massacre do 
proletariado parisiense e o uso da guerra 
nacional como “pura mistificação dos 
governos, destinada a retardar a luta de 
classes” (Marx, 1986, p. 96). E o 
exército vencedor (Prússia) e exército 
vencido (França) se confraternizam 
diante do massacre do proletariado1. Os 
exterminadores da Comuna possuem 
seus nomes cravados “para sempre num 
pelourinho” e os proletários de Paris 
serão “exaltados como o arauto glorioso 
de uma nova sociedade” (Marx, 1986, p. 
97). 

A análise de Marx da Comuna é um 
excelente exemplo de uso do 
materialismo histórico-dialético. As 
categorias de totalidade, de 
historicidade, das tendências se revelam 
no caso concreto da Comuna de Paris, 
bem como a luta de classes, as relações 
de produção, etc. Trata-se de uma breve 
análise da Comuna e, apesar de sua 
brevidade, uma das mais profundas. 
Marx expressa a perspectiva do 
proletariado ao analisar a luta heróica 
dos comunardos e ao fazê-lo, não só 
homenageou os que tombaram pela 
emergência de uma nova sociedade, 
como contribuiu para tornar mais 
duradouro sua herança, a coragem e a 
esperança revolucionárias. O fato deste 
escrito ter sido deformado, tal como no 
caso de Lênin (1987) ou mal 
interpretado, como no caso de Korsch 
(1982) e mal lido por muitos, inclusive 
devido mediação da interpretação 
leninista, não é um problema do autor e 
sim dos leitores, especialmente dos mal-
leitores. Porém, não há espaço para esta 
discussão no presente texto, o que 
deixaremos para outra oportunidade. 

                                                 
1 Sobre o massacre do proletariado parisiense, 
pode-se consultar Michel, 1971; Lissagaray, 
1991.  

Enfim, num sentido diferente do que 
Korsch (1982) quis colocar, este 
acontecimento histórico serviu para 
aproximar o marxismo da Comuna de 
Paris. E é aqui que reside a importância 
fundamental da Comuna de Paris no 
desenvolvimento do pensamento de 
Marx. 

A ideia central do materialismo histórico 
é a de que a história de todas as 
sociedades classistas é marcada pela luta 
entre as classes que a constituem (Marx 
e Engels, 1988). O comunismo, para 
Marx, é uma tendência no interior do 
capitalismo e cujo embrião é o 
movimento revolucionário do 
proletariado. Por isso Marx dizia que o 
comunismo não é produto da cabeça dos 
intelectuais e sim do movimento 
operário em sua luta pela emancipação 
(Marx e Engels, 1988). No Manifesto 

Comunista, escrito em 1848, Marx 
propunha a estatização como medida 
revolucionária. Porém, assim como o 
texto sobre a Comuna, também o 
Manifesto é pouco e mal lido. O 
significado da estatização neste escrito é 
bem abstrato e se trata da classe operária 
como uma totalidade e não parte dela, o 
que deixa entrever que não se trata de 
estatização no sentido que hoje se 
compreende a expressão ou que ocorreu 
na Rússia depois dos bolcheviques 
terem conquistado o poder estatal. De 
qualquer forma, a ideia de estatização é 
abandonada após as experiências 
revolucionária dos comunardos e isso 
promoveu uma importante alteração na 
teoria da revolução proletária em Marx.  

Antes da Comuna, no início da década 
de 1950, Marx já abordava a destruição 
do poder estatal em seu livro O Dezoito 

do Brumário (1985) e como ele mesmo 
diz em carta a Kugelmann: 

“No último capítulo do meu 18 de 
Brumário digo, como poderia ver se 
o releres, que a próxima tentativa da 
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revolução francesa deverá consistir 
não em fazer passar a máquina 
burocrática militar para outras 
mãos, como foi o caso até agora, 
mas de a destruir. É esta a primeira 
condição de toda a revolução 
verdadeiramente popular no 
continente” (Marx, 1979, p. 22). 

Porém, nesta obra há o esclarecimento 
da posição de Marx diante da questão do 
poder estatal, ainda é abstrata, no 
sentido de defender sua abolição, mas 
não avança no sentido de apresentar o 
que emerge em seu lugar, o que ocorre 
após a experiência do regime comunal. 
De qualquer forma, a Comuna teve um 
papel fundamental no desenvolvimento 
da teoria de Marx, devido ao valor que 
ele atribuía à experiência do movimento 
revolucionário do proletariado (Viana, 
2004). Segundo ele mesmo: “Graças ao 
combate oferecido por Paris, a luta da 
classe operária contra a classe capitalista 
e o Estado capitalista entrou em nova 
fase. Qualquer que seja o resultado, 
conquistamos um novo ponto de partida 
de uma importância história universal” 
(Marx, 1979, p. 23). Enfim, para Marx, 
a Comuna foi uma revolução proletária 
que marcou um esboço de autogestão 
social (autogoverno dos produtores), a 
forma finalmente encontrada de 
libertação dos trabalhadores. O que 
Marx percebeu e expressou foi a 
essência autogestionária da Comuna de 
Paris, a forma finalmente encontrada de 
libertação proletária. 

A análise de Marx sobre a Comuna 
serviu de ponto de partida para ele 
repensar o processo revolucionário e 
assumir uma posição definitivamente 
autogestionária, que receberá 

complementos em obras posteriores. 
Assim, a Comuna de Paris foi uma 
tentativa de revolução proletária que 
gerou uma revolução teórica no 
marxismo, apesar das contra-revoluções 
práticas e ideológicas que emergiram 
posteriormente. No entanto, fica a lição 
dos comunardos da necessidade de 
“assaltar o céu”. 
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Historiadores franceses
debatem a Comuna de
Paris

Apresentação
Crítica Marxista inaugura esta nova seção, que denominamos Documen-

tos, com a publicação de um antigo debate, ainda inédito em português, entre
os historiadores franceses sobre a natureza política e social da Comuna de
Paris de 1871. Vários motivos nos levaram à publicação desse documento: a
relevância da experiência da Comuna de Paris na história do movimento ope-
rário e socialista, a qualidade do referido debate, a importância do seu tema,
suas implicações políticas e, também, o interesse que a Comuna de Paris des-
pertou no Brasil durante este ano de 2001, por ocasião dos eventos comemo-
rativos do seu 130o aniversário.

O debate entre os historiadores franceses ocorreu trinta anos atrás, em
maio de 1971, quando se comemorava o centenário da Comuna de Paris. A
conjuntura política mundial de então reunia aspectos aparentemente contradi-
tórios. Caracterizava-se, de um lado, pela ascensão do movimento operário e
popular, principalmente no centro do sistema capitalista internacional, mas,
de outro lado, era uma conjuntura de crescimento das divisões e dificuldades
no movimento socialista internacional. A conjuntura teórica e acadêmica na
França, por sua vez, estava marcada pelo fortalecimento do marxismo, sua
forte presença no debate político e cultural e sua posição irradiadora em diver-
sas áreas do conhecimento, destacando-se, então, os trabalhos de intelectuais,
filósofos e historiadores como Louis Althusser, Charles Bettelheim, Nicos
Poulantzas, Albert Soboul e outros.

Foi nos quadros dessa situação política e intelectual de intensa luta de
idéias que dezenas de historiadores franceses, juntamente com alguns historia-
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dores de outras nacionalidades, reuniram-se em Paris, nos dias 21, 22 e 23 de
maio de 1971, para um encontro que denominaram Colóquio Universitário
para a Comemoração do Centenário da Comuna de 1871. As Éditions
Ouvrières publicaram as atas desse colóquio, das quais constam as principais
conferências do evento1. Selecionamos a conferência do historiador Jacques
Rougerie e o debate que se seguiu para publicação na nossa revista.

Rougerie havia publicado, sete anos antes, em 1964, um importante traba-
lho sobre a Comuna de Paris – Le procès des communards. Nesse livro,
Rougerie lançava pesadas dúvidas sobre a idéia, defendida originalmente por
vários dirigentes da Comuna e também por Marx, segundo a qual a Comuna
seria o primeiro capítulo do processo de revolução operária e socialista. No
seu livro, Rougerie insistia na continuidade entre a revolução burguesa de
1789 e o episódio da Comuna de 1871. Os anos de 1789, 1793, 1830, 1848 e
1871 marcariam, na história da França e, particularmente, de Paris, momentos
altos de um mesmo e único ciclo revolucionário, isso significando que a
Comuna seria o último episódio do ciclo da revolução burguesa na França,
ainda que com um forte ou predominante conteúdo popular. A obra de Rougerie
foi recebida como uma crítica direta à análise marxista da Comuna. Pois bem,
na conferência que publicamos, Rougerie retoma, em parte, essa idéia, mas,
ao mesmo tempo, vai se afastando dela, iniciando, no nosso modo de ver, uma
revisão, isto é, uma espécie de autocrítica. A argumentação de Rougerie é
vasta, complexa, provém de quem pesquisou a fundo a Comuna e é, hoje em
dia na França, apresentado por muitos como o seu maior historiador. O debate
que se seguiu foi um episódio memorável da historiografia francesa e euro-
péia, com historiadores como Ernest Labrousse, Albert Soboul, R. Gossez e
outros intervindo em oposição ou em apoio às teses de Rougerie.

Esta nota de apresentação à conferência de Rougerie e ao debate que se
seguiu não é o lugar para nos delongarmos em considerações sobre o conjunto
dos temas discutidos. Queremos, contudo, chamar a atenção do leitor para um
dos pontos importantes da discussão. Na nossa avaliação, a tese que Marx
cunhara no calor dos acontecimentos, segundo a qual a Comuna de Paris tra-
zia em si o socialismo, foi duramente colocada à prova, ganhou novos esclare-
cimentos e, ao final, saiu, segundo nosso juízo, fortalecida. Qual era a tese
central de Marx sobre a natureza política e social da Comuna? Destaquemos,
inicialmente, que Marx não afirmou, nos seus textos de 1871, que o governo
da Comuna era constituído por uma maioria de socialistas conscientes que
tivessem colocado a implantação do socialismo como o objetivo declarado e
imediato do novo poder. Logo, o fato de, dez anos mais tarde, Marx ter desta-

1 Colloque universitaire pour la commémoration de la Commune de 1871, Actes. Paris, Éditions
Ouvrières, 1971. A revista Le Mouvement Social também publicou as atas desse colóquio em 1972.
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cado que a maioria do Conselho da Comuna não era socialista, ao contrário do
que afirmam alguns, não significa uma revisão do que ele escrevera antes. A
tese sobre a natureza social e política da Comuna, presente nos textos de Marx
de 1871, pode ser resumida na formulação, contida  no texto A Guerra Civil
na França, segundo a qual a “Comuna trazia em si o socialismo”. Essa ex-
pressão deve ser entendida como “a Comuna tendia ao socialismo”.

Expressão de um mero desejo? Análise prospectiva sem fundamentação
teórica e sem respaldo nos fatos? Acreditamos que não. A idéia de Marx é que
o “Estado de novo tipo”, que é já um “semi-Estado”, criado pela Comuna
produziu uma situação contraditória entre, de um lado, a socialização do po-
der político e, de outro lado, a apropriação privada dos meios de produção.
Essa contradição entre o político e o econômico teria de se resolver, seja pela
reapropriação burguesa e estritamente estatal do poder, seja pela socialização
dos meios de produção. Isso, no que respeita à fundamentação teórica. Quanto
ao respaldo nos fatos, impressiona ver como um século de pesquisa histórica
e importantes descobertas documentais, que os historiadores trazem à luz na
conferência e no debate, referendam a tese de Marx segundo a qual o governo
da Comuna “tendia ao socialismo”. Rougerie, consultando a documentação
inédita dos arquivos da Guerra Franco-Prussiana, pôde constatar o signficado
vivo e real desse “tendia ao socialismo”. Na verdade, não é de supreender.
Marx escrevia como teórico e dirigente ativo do movimento e a direção da
Associação Internacional dos Trabalhadores detinha informações detalhadas e
privilegiadas sobre o movimento de Paris.

O leitor encontrará na conferência de Rougerie e no debate* que se seguiu
muitos elementos para formar um juízo próprio sobre esse ponto polêmico e
sobre tantos outros pontos importantes suscitados pelo material que ora
publicamos.

Armando Boito Jr.

* Algumas das notas bibliográficas aparecem incompletas pois elas assim se encontram no texto
original.
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Tradição e criação
na Comuna de Paris
[Continuação da revolução burguesa
ou início da revolução operária? ]*

CONFERÊNCIA DE JACQUES ROUGERIE
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* Tradução de Lelita Benoit. Edição e revisão de texto de Armando Boito Jr.
O texto é transcrição de uma conferência e de um debate público. É muito provável que Jacques
Rougerie tenha revisto o texto de sua conferência, pois nele inseriu notas de rodapé com indicações
bibliográficas completas e detalhadas. Mantivemos a quase totalidade dessas notas. As palavras e
expressões entre colchetes foram inseridas pelo editor. Algumas palavras ou pequenos períodos fo-
ram suprimidos. As supressões são indicadas pelo sinal proposto no Novo Dicionário Aurélio – o
sinal de três pontos entre parênteses: (...).

2 [Devo muito] ao trabalho precursor de Louis Girard, Étude comparée des mouvements
révolutionnaires en France en 1830, 1848 et 1870-1871, curso proferido na Sorbonne em 1960 e
1961, editado por C.D.U., Paris, 1960, 1961.

(...)

Colocando de lado qualquer retórica, sou obrigado a mostrar as cartas
logo de início.

A tradição [oriunda da luta revolucionária de 1789], vejo-a claramente na
Comuna de 1871, vejo-a, alguns poderão dizer, bastante clara, ou bem, pesa-
da: essa herança (modificada, é claro, deformada, mas, no essencial, intacta)
que redescobrimos nos atos, nos pensamentos e nos gestos dos homens da
Comuna, de alto a baixo; essa lembrança que redescobrimos constante em
estratos superpostos, em reimpressões, de todas as revoluções, todas as “emo-
ções” populares que a precederam;  naturalmente, de forma inaugural, sobre-
tudo aquelas da Grande Revolução que foi, segundo as palavras de Michelet,
não a revolução mas a “fundação”, que estabelece, como disse tão bem L.
Girard, o “nível inferior” da totalidade do século XIX, o acontecimento que,
para L. Chevalier, “santificou” o passado2.
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Em contrapartida, a criação e a novidade [na Comuna] são,  parece-me, de
mais difícil delimitação! Uma banalidade elementar: a Comuna somente exis-
tiu por 72 dias, sua assembléia teve apenas algumas semanas para executar
sua obra; o que inventar, o que realizar em tão pouco tempo? Além disso,
mesmo ou apenas nesses três meses, tradição e renovação se mesclam intima-
mente, indiscernivelmente: no século XIX, a Revolução, como a República
que é sua irmã gêmea, é “una e indivisível”. Não se esqueça enfim de que
aquilo que 1871 desejava, pôde criar, tornou-se, por seu lado, tradição para o
movimento revolucionário que se seguiu, o qual não deixou (...) de modelar,
de deformar, de transfigurar o que exatamente aconteceu no ano 71 do século
XIX, ou 79 da república. Pretendo me deter, me limitar ao próprio ano de
1871; outros poderão narrar a seqüência dessa história que é, igualmente,
apaixonante.

[O peso da tradição revolucionária de 1789 na Comuna de 1871]
Tradição e criação: há maneiras e maneiras de descrever esse fenômeno.

Entre elas, há uma que afasto de imediato, mas que, entretanto, seguramente,
tornaria a tarefa mais cômoda e iríamos finalizá-la bem rapidamente.

Na Comuna, duas tendências, dois campos, uma “maioria” [e] uma “mi-
noria” estão brutalmente em oposição, notadamente quando se trata de deci-
dir, no começo de maio, a formação do Comitê de Salvação Pública – o orga-
nismo característico da grande tradição –, mas também em muitas outras
circunstâncias. Poderíamos, muito comodamente, decidir que aqui está o an-
tigo, ali, o novo. Cito Martial Delpit, que foi o relator geral da Comissão
parlamentar de investigação, sobre a insurreição do 18 de março:

Dois grandes partidos dividiam a Comuna. Os jacobinos, ou blanquistas, que
(…) tomavam por modelo a Comuna de 1792 (…), a ditadura (…) concen-
trando todos os poderes e se impondo à França inteira; [já] para os sectários
da [Associação] Internacional [dos Trabalhadores], a Comuna (…) era uma
primeira realização das aspirações das classes operárias, um ser coletivo con-
centrando todas as forças sociais, tendo posse  da terra e da indústria e distri-
buindo, entre os [seus] adeptos, para a exploração de uma e de outra, as
funções e as vantagens  (…)3.

Evidentemente, isto não é de todo inexato, e voltaremos a este assunto. Os
próprios “Communeux” assinalaram  a existência desta divisão, que, em se-
guida, nos tempos desgastantes do exílio, continuou cada vez mais rígida (...).
Foi sobre esta hipótese de dois “partidos” dividindo a Comuna (na verdade, de
três, pois deveríamos rigorosamente distinguir jacobinos e blanquistas) que

3 Enquête parlamentaire sur l’insurrection du 18 mars 1871. Paris, 1872. p. 26 (paginação da edição
em um só volume).
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Ch. Rihs escreveu um livro consagrado às “doutrinas da Comuna”4. Porém,
(...) não aprecio as etiquetas precisas e estritas; de muito sistematizar, não
perdemos perigosamente  de vista  a realidade? Os jacobinos são ditatoriais,
centralizadores?

Soberania comunal; nem prefeitura, nem departamento; liberação, emanci-
pação, autonomia da Comuna reconstituída igualitariamente, administrando-
se livremente, tendo vida, força e vontade (…).5

Esse texto, do começo dos anos 1850,  proveio da organização dos emi-
grados que adotaram o nome de “Comuna Revolucionária”. A primeira das
assinaturas,  logo abaixo, é a de Félix Pyat, um dos mais ativos dirigentes (...)
do jacobinismo de 1871. Não insistirei neste lado, neste campo, a não ser para
ainda lembrar  que a declaração “Ao povo francês” de 19 de abril – esse testa-
mento federalista da Comuna – foi votado por unanimidade menos um voto;
se o jacobino de puro sangue que era Delescluze não foi o seu único autor,
como sugere Vallès, seguramente teve grande participação na sua redação.

Vejamos diretamente os Internacionalistas, que são, principalmente para
Ch. Rihs (e para muitos outros), proudhonianos, seguramente com vestígios
de bakuninismo, [e], nesse sentido (...), renovadores. Que provas de seu
“tradicionalismo” poderíamos resgatar? Eles foram os primeiros a reencontrar
a língua, as próprias palavras da Grande Revolução [de 1789] em sua declara-
ção “Ao povo alemão”, da noite de 4 de setembro de 1870:

Em nome de 38 milhões de seres, animados do mesmo sentimento patriótico e
revolucionário, nós repetimos  aquilo que declaramos à Europa  em 1793:
o povo francês não faz a paz com o inimigo que ocupa  seu território;
o povo francês é amigo e aliado de todos os povos livres;
nunca se intromete no governo das outras nações [e]  não admite que as
outras nações se intrometam no seu (…).

Esses são, salvo engano, os termos exatos do artigo 121 da Constituição
do ano I.

Ou ainda este texto  do 29 de abril de 1871:
Hoje, cidadãos, estamos diante de dois programas.
O primeiro, o dos realistas de Versalhes, conduzidos pelos  estúpidos
legitimistas e dominados pelos generais do golpe de Estado (…).
O outro programa, cidadãos, é aquele pelo qual fizemos três revoluções (…).
É a reivindicação dos Direitos do Homem (…).

4 Ch. Rihs. La commune de Paris, sa structure et ses doctrines (1871). Genebra, Droz, 1955. [Para
uma visão mais ponderada]: H. Koeglin. Die Pariser Commune im Bewusstsein ihrer Anhänger,
Mulhouse, 1950.

5 Este documento é reproduzido por  A. Muller-Lhning.  “The international association (1855-1859)”.
In: International Review for Social History, 1938. v. 3
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Vamos! Não há inúteis: que as mulheres consolem os feridos; que os velhos
encorajem os jovens; que os homens de boa saúde não olhem em direção aos
anos vindouros, sigam seus irmãos e partilhem o mesmo perigo (…).

Isto tudo não soa como as palavras de Barère na Convenção de 23 de
agosto de 1793? Esse texto é de um cartaz  afixado pela municipalidade comunal
do XVIIo distrito [de Paris], [do bairro] dos Batignolles, inteiramente com-
posto por internacionalistas. No mesmo momento, aliás, nas adjacências, a
prefeitura do XVIIIo [distrito], [do bairro de] Montmartre, (...) [de tendência
blanquista], lança a mesma proclamação.

Tanto quanto os outros communards, os internacionalistas invocam cons-
tantemente “nossos pais” de 1789, 1792 e 1793. “Sim, afirma Paul Martine
em alguma parte de suas Memórias, nós éramos filhos dos homens de 93, os
herdeiros diretos dos jacobinistas mais decididos, dos montanheses mais de-
terminados!”6. Martine é membro da seção da Internacional [do bairro] de
Batignolles, desde 18 de fevereiro de 1871. Falemos um pouco do Comitê de
Salvação Pública, no qual se espera fazer tal recorte [entre jacobinos e
internacionalistas]. Se quisermos fazer as contas, encontraremos internacio-
nalistas tanto (e mesmo sobretudo) na “maioria” quanto na “minoria”. O pri-
meiro que reclamou esse Comitê tipo 93 (...) foi Henri Goullé, (...), que cons-
ta entre os membros mais ativos e mais influentes da A.I.T. parisiense. Decidi-
da a criação do Comitê, ele passou a ser o seu defensor incondicional  em  A
Revolução política e social,  órgão quase oficial da Associação [Internacional
dos Trabalhadores] durante a Comuna:

Em 1792, os Direitos que o Povo havia conquistado (…) correram o risco de
ser perdidos. Os homens então devotados à causa da nossa classe recorreram
ao expediente extremo de delegar todas as forças vivas da Revolução a al-
guns cidadãos que, armados de um poder ilimitado, puderam, pela energia e
clareza de sua ação, salvar nossos direitos durante um certo tempo (…). A
Comuna acaba de recorrer a essa medida ditada pelas circunstâncias (…).
Nós não trataremos de discuti-la filosoficamente em nossas seções. É preciso
salvar Paris!7

Deixo rapidamente o problema das sistematizações doutrinárias da histó-
ria da Comuna, que é secundário. Aquilo que esperava colocar em evidência,

6 P. Martine. Mémoires, manuscritos conservados na Biblioteca Nacional de Paris, Novas Aquisições
Francesas, 12712-12717. Uma parte dessas memórias foi publicada recentemente. Ver Paul Martine.
Souvenirs d’un insurgé. Paris, 1971. Prefácio e notas de J. Suffel. Contudo, [essa parte] inicia-se
apenas em 18 de março, e a citação que estou fazendo é de um período anterior. Que Martine
pertencia à Internacional é algo abundantemente provado por seu dossiê nos Arquivos Históricos da
Guerra (próximo A.H.G.), IV Conselho de Guerra, dossiê no 1656.

7 La Révolution politique et sociale, órgão das seções de Ivry e Berey reunidas. no 6. 8/05/1871.
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com as  numerosas citações nas quais são abundantes as palavras evocadoras
da grande tradição – Povo, cidadão, patriota, chouannerie8, Direitos do Ho-
mem, firmeza (“énergie”) – …, é que todos os Communeux, quer sejam
jacobinos  de ascendência direta, quer sejam jovens internacionalistas, apoia-
ram-se na Revolução, que era certamente para todos a “fundação”, o “nível de
base”. Devo acumular ainda outras provas?

A maiorida dos jornais que apareceram em 1871 tinham títulos que evoca-
vam imediatamente a lembrança dos anos 1789-1793 A Montanha [La
Montagne], A Salvação Pública [Le Salut Public],  O Vingador [Le Vengeur];
ou, filiação ainda mais nítida, tomaram esses títulos diretamente das publica-
ções do período da Grande Revolução: Vermorel ressuscita O Amigo do Povo
[L’Ami du Peuple] de Marat,  Paschal Grousset, A Boca de Ferro [La Bouche
de Fer], Lissagaray relança (com menos sucesso) A Tribuna do Povo [Le Tribun
du Peuple]. E há, sobretudo, O Pai Duchêne [Le Père Duchêne] de Vermersch
e Vuillaume; somente quem não o leu pode dizer que é um plágio medíocre do
grande Pai Duschesne [Le Père Duchesne] de Hébert. O Pai Duchêne, o jornal
mais lido, chegou a alcançar 60.000 exemplares. [Ele era, na época da Comuna
de 1871,] o mais prestigiado,  o melhor confidente do povo simples [“petit
peuple”] parisiense. E todos estes jornais, analisêmo-los com cuidado, que
neles encontraremos incessantemente a magistral linguagem dos tempos antigos.
E ainda em se tratando de palavras, é claro, a fundamental: Comuna. Ela sofreu,
sem dúvida, no correr dos anos, contaminações diversas – fourieristas, cabetistas,
proudhonianas (...); mas, enfim, de qualquer ponto de vista, quando  se diz
“Comuna” em 1871, é na de 10 de agosto de 1792 que se está pensando9.

Até agora, falei apenas dos “de cima”. Desçamos mais abaixo, no nível do
povo (me guardo ainda de dizer proletariado); é ali, evidentemente, que é
preciso ir procurar, de forma privilegiada, como prosseguiu, como se mante-
ve, a tradição  revolucionária. São, no palavreado de 1871, os “miúdos” (“me-
nus”), os “magros” (“maigres”) – por oposição aos opulentos (gras) – que
fazem as revoluções, que se deixam matar.

Em várias ocasiões esbocei esse retrato dos miúdos  da Comuna: me dis-
pensem de, no momento,  entrar em muitos detalhes10. Eles me apareceram

8 N. do T. - chouannerie: insurreição monarquista do oeste da França durante a Revolução Francesa.

9 Há naturalmente – os homens de 1871 não se detinham ainda em análises mais aprofundadas como
são as de nossos historiadores de hoje – equívocos sobre a palavra “Comuna”. Não se diferencia a
Comuna popular, sans-culotte, ou quase, de 1792, daquela Comuna  que se tornou robespierista mais
tarde, após severa depuração. (...) Entretanto,  Comuna em 1871 soa habitualmente como “libertária”,
é memorizada como auto ou “self-government”,  antes de tudo.

10 Remeto a meu Procès des communards. Paris, Archives, 1964, reedição em 1971 e [ao meu outro
trabalho] Paris libre 1871. Paris, Seuil, 1971. (...)
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em primeiro plano como os sans-culottes do ano 79 [da república]. E quanto
mais tentei aprofundar, esculpir esse retrato, mais impressionantes, mais com-
pletas, apareciam-me as semelhanças entre o homem de 1871 e o do Ano II
(...). Eu reconheço os Communeux  por sua vestimenta e por sua arma, como
o seu ancestral. Sua vestimenta, o uniforme da Guarda Nacional (...); a Comuna,
Paris, a República (a “verdadeira” República, não a de Thiers), na iconografia
revolucionária da época, usam quase sempre o barrete frígio. Sua arma: um
fuzil rudimentar, não muito mais eficaz que a venerável pique d’antan11, mas,
de qualquer modo,  dizia-se então que “somente os cidadãos têm o direito de
estar armados em Paris”. A frase, que é do Ano II, encontraria múltiplos equi-
valentes em 1871. Uma das reivindicações fundamentais da Guarda Nacional
(também uma das causas circunstanciais da insurreição) não é que o exército
(o exército não-cidadão, vergonhosamente vencido) deixe a capital e se retire
“para vinte postos de distância”?

Como se comporta esse Communeux, na vida do dia-a-dia? É um patriota
radical, um republicano extremado, fanático.  É um cidadão que pertence à
cidade-rainha que é Paris, é quem afirma e dita suas reivindicações  à França,
e  também isso tudo era uma herança da Grande Revolução. Quem desertou
Paris no momento do combate era – termo também freqüente – um “emigra-
do”. Notemos, de passagem, a semelhança  revelada pelas circunstâncias: o
guarda nacional é “o de trinta soldos”, o sans-culotte é “o homem de quarenta
soldos”: a miséria retornou.

Mais profundamente, o Communeux  era socialmente o homem de traba-
lho, do trabalho. O valente sans-culotte é “aquele que vive, no dia-a-dia, do
trabalho de suas mãos”, dizia o antigo Père Duchesne. É desse modo que
retomo, para designar o “proletário” de 1871,  a definição,  praticamente a
mesma, nas palavras de um redator (um internacionalista) do jornal Le
Prolétaire, órgão do XIo distrito de Paris: “cidadão vivendo no dia-a-dia [ape-
nas com o mínimo para se sustentar]”. Homem do trabalho de cada dia, em
primeiro lugar, certamente, o assalariado  propriamente dito, mas também o
pequeno empreendedor que, muitas vezes, trabalha junto com seu assalariado
e o empregado [de comércio, de escritório] – ainda que se manifeste às vezes
uma certa desconfiança, em 1871 como no Ano II, em relação ao  que é cha-
mado, sob a Comuna, de “caixeiro” [“courtauds”], e que  se chamava durante
a revolução de “cours-tôt” de loja.

Não  se estudou ainda de modo bastante aprofundado a composição do
“pessoal”  sublevado  de 1871 (...). Não é fácil compará-la com aquela do
movimento popular no decorrer da Grande Revolução. Mas se quisermos falar

11 N. do T. - nome da arma rudimentar utilizada pelos sans-culottes.
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de números, um detalhe exemplar me impressiona. A inegável concordância
que existe, por exemplo, entre a composição do corpo de delegados da Guarda
Nacional, em princípio os “motores” e “condutores” de uma insurreição da
qual poderíamos, parece-me, considerá-los como uma ótima imagem, e aque-
la dos comitês populares revolucionários [de 1793], estudados por Albert Sobul.
[Tomemos o] caso do IIIo distrito, totalmente popular (...). Os dez batalhões
[da Guarda Nacional] do distrito estão todos representados na Federação da
Guarda Nacional. Todas as companhias, ou quase todas, têm seus represen-
tantes, pouco mais de uma centena, e é possível precisar com certeza a situa-
ção de 79 dentre elas. Os trabalhadores predominam, sendo que pertencem a
quase todas as tradicionais profissões artesanais (a bijuteria, a relojoaria, a
gravura). São 60 [trabalhadores]: 44 operários assalariados, mas também
quatorze patrões-trabalhadores ou fabricantes e 2 contra-mestres. [Esses 60
estão] lado a lado de sete comerciantes e sete empregados. Não nos aproxima-
mos aqui das proporções pesquisadas por Albert Soboul? Poderia acrescentar,
entre outros, 132 delegados conhecidos do XIo e outros 85 do XXo distrito12:
as relações em quase nada mudam quando se trata da parte suplementar, aque-
la dos que vivem de renda e dos membros das profissiões liberais, presentes
freqüentemente nas assembléias e comitês sans-culottes. Diríamos que a Pa-
ris-povo, a Paris sublevada mudou tanto assim?

Não me deterei longamente na questão das mentalidades profundas. Lem-
bro entretanto que o Communeux, e antes dele o sans-culotte, “tem bons cos-
tumes”. “É preciso, afirma O Pai Duchêne de 1871,  que o povo tenha bons
costumes; que se dane, o Pai Duchêne os tem também.” Outros tempos, outros
costumes: adota-se, por toda parte, em 1871, medidas contra os bêbados (...),
as prostitutas e aqueles que se deixam corromper. No Ano II, perseguia-se
também o bêbado: “Aquele que quer a perda de sua razão não é digno de ser
um republicano”. A Sociedade dos Republicanos Revolucionários desejava
que se retivesse as prostitutas em  abrigos nacionais onde “se trataria de purificá-
las física e moralmente”13. A “moral burguesa” nada conta neste caso. (...)
Para o popular,  [a concubinagem] é uma forma natural de casamento, e os
filhos “naturais” que dela saem são  tão dignos qunato os outros da preocupa-
ção da nova sociedade. As seções do Ano II freqüentemente reivindicaram

12  Se não apresento dados mais precisos sobre o XIo, o XXo, ou qualquer outro distrito, é porque,
segundo as fontes de que disponho, não é possível, como é o caso do IIIo, fazer distinção, uma
distinção significativa, entre patrões e operários. Se as fontes muitas vezes nada dizem sobre este
ponto, é que, em certa medida, na Paris do trabalho de então, a diferença tende a se apagar; posso
dizer mesmo, que tende a desaparecer. A comparação com o Ano II torna-se mais difícil, ao menos
de uma maneira  rigorosa.

13 A. Soboul Les sans-culottes parisiens en l’an II. Paris, 1958. p. 674.
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isso. [Por sua vez] todas as municipalidades comunalistas em 1871 tomaram
medidas necessárias nessa direção14.

Contudo, quero me deter mais no âmbito político, político-social, eviden-
temente essencial nesse período de revolução popular: as aspirações, as ten-
dências, as reivindicações (ou melhor, ao contrário, os inimigos) dos
Communeux (...). Permitam-me, se não estou abusando,  prosseguir ainda um
pouco o jogo das citações (...). Os Communeux querem o levante em massa, a
princípio visando a luta implacável contra o inimigo do exterior, depois contra
o do interior, o monarquista, o canalha de Versalhes e seus cúmplices. [Que-
rem] a energia, a vigilância (...), o Terror, naturalmente –  este último, ao
menos em palavras. Mas não posso deixar de aproximar a fala da mulher
Chalandon, da seção do Homem armado [dos sans-culottes de 1793], para
quem “tudo correria bem somente quando houvesse guilhotinas permanentes
em todos os cruzamentos de Paris”, daquela de uma trabalhadora de cantina
do 74o batalhão da Comuna, a qual pedia a seu clube “quatro guilhotinas
funcionando permanentemente” em seu bairro. [Há também] a descris-
tianização, talvez mais acentuada,  mais espontânea do que tinha sido no Ano
II, devido aos temíveis progressos feitos no plano temporal pela Igreja do
segundo Império. Mas se em Montmartre, o  delegado Le Moussu fechou a
igreja Saint-Pierre, “porque os padres são bandidos e porque os covis onde
eles assassinaram moralmete as massas (…) são as igrejas”, não há aí algo
como um eco da fala do comissário Sarette, da seção Brutus [dos sans-culottes
de 1793], que se batia “com zelo em sua seção para rápida destruição dos
padres e das igrejas”15? Durante o Sítio [de Paris pelos prussianos], tratava-se
de expropriar os comerciantes atravessadores que especularam com a miséria
do povo; no Ano III, dizia-se que os comerciantes iriam ver enfim “aproximar-
se o momento em que o povo esclarecido sobre sua perfídia irá obrigá-los a se
contentar com um ganho honesto”.  “É preciso fuzilar todos os ricos”, pedia
um clubista de 1871; o bom patriota Saunier, no Ano II, falava de “degolá-los
todos”. Antes de passar à execução, seriam taxados: no Ano II, para as neces-
sidades da guerra; em 1871, para fazer com que eles arcassem com a indeniza-
ção [de guerra], de cinco bilhões, exigida pelos prussianos.

14 Idem, ibidem. p. 674-675.
Em 1870, no clube da sala dos Mil e um jogos, rua Saint-Antoine, “O cidadão Tartaret, membro da
Associação Internacional (… ) constata que os lares ilegais se formam mais facilmente em Paris do
que no campo. É que em Paris, ao menos entre o povo, se obedece ao ‘sentimento’,  enquanto que,
para o camponês, o casamento é uma associação de glebas de terra, e para o burguês uma associa-
ção de capitais [… ].  Classificaremos os pais de família não-casados na categoria de celibatários?
Não será bem mais justo consultar a natureza ao invés  das leis?” . Discurso reproduzido  por G.
Molinari. de Les clubs rouges pendant le siège de Paris. Paris, 1871 (...).

15 Soboul, op. cit., p. 579, para as falas da mulher Chalandon e p. 294, para a de Sarette. Não multipli-
carei mais as referências.  É preciso, em suma, reler todo esse livro para acompanhar minhas idéias.
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Mas a grande, a fundamental reivindicação, é a do governo direto.

No Ano II: “Os membros da Convenção não devem ser chamados repre-
sentantes, mas mandatários do povo”. Em 1871: “Permaneçam em seu papel
de simples comissários (…) Servidores do povo, não tomem falsos ares de
soberanos (…). O povo está farto de salvadores; ele pretende daqui em diante
discutir seus atos”.

[O termo que aparece nesse documento de 1871] é “comissário”. [Mas
nós] encontramos tão ou mais freqüentemente o antigo termo “mandatários”.
Os eleitos de 26 de março na Comuna freqüentemente foram investidos de um
“mandato imperativo”, implicando controle e censura de seus atos e a possibi-
lidade de sua revogação. Quase não se viu – não se teve o tempo de ver – em
1871, os  efeitos desse tipo de mandato. Todavia, alguns desses mandatários,
no XVIIo e no IVo distrito por exemplo, aceitaram espontaneamente se curvar
à prestação de contas que deles se exigiu.  Lamenta-se incessantemente nos
clubes que [o Conselho Municipal da] Comuna e o Comitê [Central] da Guar-
da Nacional “não sejam suficientemente controlados”. Em 23 de maio, um
pouco tarde, os ativistas do clube de Saint-Pierre de Montrouge proclamaram
“a queda da Comuna porque ela não era suficientemente revolucionária”.

Governo direto quer dizer também governo local, a liberdade para cada
bairro se administrar diretamente, “com autonomia”, como exortavam duran-
te o Sítio os militantes revolucionários que a população parisiense não tinha
querido escutar (....). Com a Comuna, isso se realizou e os membros das se-
ções do Ano II dificilmente teriam sonhado coisa melhor. Esta vida local dos
bairros, dos distritos, nem sempre é bem conhecida, mas ela é essencial em
1871. Os membros [do Conselho Municipal] da Comuna supervisionavam
em princípio – algumas vezes eficazmente – o que se passava no setor da
capital que os havia indicado. Mais freqüentemente, comitês locais os auxilia-
vam, os suplantavam, de fato, os substituíam (...).Depois, os clubes, localiza-
dos principalmente nas igrejas, eram os lugares onde se centrava esta vida
política local, autônoma e crítica, clubes tais como havia desejado Marat,
reunião de educação dos patriotas por eles próprios, a fim de “que os melhores
cidadãos não se deixassem mais embrutecer pela retórica dos mercadores de
palavras”. [Eram] igualmente reuniões de constante discussão dos atos da
Comuna e da conduta de seus funcionários. Não nos esqueçamos, nos bairros,
da Guarda Nacional, criação ainda da Revolução [de 1789], que tem como
modelo, traço a  traço, o que foram as forças armadas das seções do Ano II. A
lei de agosto de 1792 previa que comandantes, oficiais e sub-oficiais seriam
todos eleitos pelos cidadãos da seção do exército. A eleição de todos os seus
chefes sem exceção não foi uma das primeiras e mais temidas reivindicações
da Guarda de 1871?
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[O amálgama tradição/criação. O problema da força da tradição]
É necessário que eu aborde, para finalizar esta parte referente à tradição da

Grande Revolução, cujo peso, após oitenta anos, é impressionante, certos pontos
que, na obra da Comuna, têm aspecto de renovação (...), mas que possuem
também uma forte carga de tradição. Tradição e renovação, dizia eu, intima-
mente misturadas, inseparáveis!

Quando Vaillant começa a concretizar, em 1871, a instrução laica, gratuita
e obrigatória (tarefa que confia, aliás, “com autonomia”, aos distritos, às se-
ções de Paris), não é o projeto da Revolução [de 1789] que ele realiza, e o
desejo dos sans-culottes que, como os da seção dos Lombards, pretendiam
uma educação “obrigatória e gratuita”?

Aspecto talvez ainda mais fundamental, a respeito do qual insistirei quando
falar do novo em 1871, quando falar do socialismo da Comuna, mas que devo
invocar desde agora: os sans-culottes reclamavam o direito à assistência, exigiam
também o direito ao trabalho. [Na Revolução de 1789], sapateiros, alfaiates e
mulheres foram várias vezes pedir à Convenção que retirasse o monopólio de
fornecimento de vestuário para as tropas das mãos dos fabricantes monopolistas
para transferi-lo aos verdadeiros trabalhadores, nos quadros das oficinas das se-
ções [revolucionárias de Paris]. Exatamente a mesma coisa aconteceu em 1871,
no que diz respeito ao vestuário da Guarda Nacional, quando a Comuna começa
a se preocupar com a organização do trabalho. Retenhamos particularmente esta
declaração da Sociedade dos Homens Livres, em brumário do Ano II: “Em um
estado no qual reina a liberdade e a igualdade, os trabalhos públicos são de proprie-
dade da classe pobre e laboriosa”. São palavras quase iguais que se escutarão
pronunciar em 1871. Essas palavras estão, de fato,  não somente na boca do povo,
mas também na de Frankel, delegado na Comissão do Trabalho.

Vivacidade e revigoramento espantosos, portanto, da tradição da grande
Revolução. Outros, aliás, já o destacaram bastante: J. Dubois em seu estudo
lexiológico, tão precioso para os historiadores, do vocabulário político e so-
cial na França, de 1869 a 1872, ainda que se mantendo num nível de língua
um pouco elevado para meu gosto, o dos escritores e jornalistas – influentes,
seguramente –, negligenciando o dizer (e a memória) daqueles “da base”; o
sociólogo H. Lefebvre, analisando em seu livro sobre a proclamação da Comuna
a consciência histórica como elemento da consciência de classe; o sócio-his-
toriador, se ele me permite designá-lo sob este termo bárbaro, A. Decouflé,
em seu trabalho sobre  “revolução popular e  poder  revolucionário” em 187116.

16 J. Dubois. Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872, à travers les oeuvres des
écrivains, les revues et les journaux. Paris, Larousse, 1962. (....). H. Lefebvre. 26 mars 1871, La
proclamation de la Commune. Paris, N.R.F., 1965. A. Decouflé. La Commune de Paris (1871),
Révolution populaire et pouvoir révolutionnaire. Paris, Cujas, 1969.



132 • HISTORIADORES FRANCESES DEBATEM A COMUNA DE PARIS

Mas esta vivacidade da tradição,  a constatamos, a descrevemos; falta explicar
as suas profundezas, e é preciso também confessar que tanto quanto os outros
pesquisadores em ciências humanas, o historiador encontra alguma dificulda-
de em o fazer. Nós todos dizemos, desde Daniel Halévy até o recente livro de
Alice Gérard17, que a Revolução tornou-se “fé” para os franceses no século
XIX; aliás, também bem depois; mas – e isto importa sobretudo no nível
popular no qual me concentro – fé sob quais formas, como, por quê? Para uma
tal explicação, seria preciso uma associação estreita de todas as disciplinas,
associação que se encontra esboçada, mas que não encontrou ainda verdadei-
ramente um caminho.

Confesso que não gosto das justificativas “milenaristas” como aquela que
A. Decouflé invoca, citando, após Halévy, este texto de E. Montégut, escrito
em agosto de 1871:

Aconteceu-nos de escrever (…) que o povo é sempre de natureza milenarista.
Em todas as época, em todos os lugares, ele o foi, mas em nenhuma parte no
grau a que chegou na França, a partir de 1789. A Revolução foi para ele
realmente o grande julgamento das nações que deveria preceder o reino dos
mil anos, e desde então, [o povo]  espera a aparição do Messias prometido,
com uma constância que os mais cruéis desmentidos não puderam abalar18.

Nós somos, permanecemos, mesmo que a coisa deva ser considerada um
pouco simplista, no secular, e é antes nesta passagem em nenhuma parte no
grau a que chegou na França desde 1789, nessa situação histórica precisa,
que preferiria que nos detivéssemos. A. Decouflé, em sua Sociologia das re-
voluções, desvela ainda, em todos os movimentos revolucionários, certas cons-
tantes, a espontaniedade (ou a festa), uma necessidade de soberania, “poder”,
escreve ele, “ao mesmo tempo absoluto e difuso”, a vigilância, a violência, e,
ao mesmo tempo, a bonomia… E isto seguramente é exato. Mas se levarmos
as coisas um pouco mais longe, no caso por exemplo desta soberania  popular
espontânea, direta e difusa, que tem  grande peso em 1871,  corre-se o risco de
desembocar em conclusões que assustam um pouco o historiador, homem de
concisão e do meio termo, assim como da longa duração. Tais como aquelas de
Hannah Arendt, em seu Ensaio, aliás bastante sugestivo, sobre a Revolução:

Decorre disso que nenhuma tradição, nem revolucionária, nem pré-revolucio-
nária, pode ser invocada para dar conta da aparição e da reaparição desde a

17 D. Halévy. Histoire d’une histoire esquissée pour le troisième Cinquantenaire de la Révolution
Française. Paris, Grasset, 1939. Por exemplo, na p. 58: “No café Procope, os estudantes republicanos
se declaravam, ainda, alguns por Danton, outros por Robespierre. Esses jovens, embebedados de
leituras, se voltavam para o passado: a Revolução tinha se tornado um sentimento”. A. Gérard. La
révolution française, mythes et interprétations, 1789-1970.

18 Halévy, op.cit., p. 53. Todos os dois se apóiam em  E. Montégut. Où en est la Révolution française?
Simples propos sur la situation actuelle. Revue des deux mondes, 15/08/1871.
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Revolução francesa desse sistema de “conselhos” (…). As datas de aparição
destes organismos e germes de um novo Estado são as seguintes: o ano de
1870, quando a capital francesa sitiada, “espontanemente, se reorganizou em
um corpo federativo em miniatura” que, então, formou o centro do governo
da Comuna (…); 1905, quando a vaga de greves espontâneas na Rússia subi-
tamente se dotou de uma direção política própria (…); a Revolução de 1917
(…); os anos 1918 e 1919 na Alemanha (…). Unicamente a enumeração
destas datas faria acreditar em uma continuidade que, de fato, jamais existiu.
É precisamente esta ausência de continuidade, de tradição e de influência
organizada que torna tão evidente a uniformidade do fenômeno19.

Descontinuidade: uma palavra que, para o historiador,  é difícil admitir!
(...). Vigilância e desconfiança, terror, soberania do povo, essas são exatamen-
te as palavras, as palavras comuns de nossa primeira revolução. Se me sentir
capaz de aceitar,  a longo termo, as sugestões dos sociólogos, fico apesar de
tudo obrigado (...) a procurar, particularmente em Paris, (...) quais são os mei-
os, os intermediários, quais são as “correias de transmissão” precisas que as-
seguraram, no caso particular, permanências e perpetuação da memória. Pois
se os Communeux refazem, ou se quisermos, “reinterpretam” o Ano II com
um certo grau de exatidão, deve certamente haver aí alguma razão “historiável”.

Tenho apenas, e as proponho brevemente, algumas hipóteses. Minha in-
tenção é que sirvam, de alguma maneira, a investigações mais específicas, mais
aprofundadas, e essas, naturalmente, sejam “pluridisciplinares”.  Primeira suges-
tão (a mais simples!): existe uma evidente semelhança de situações.

Do Ano II a 1871, a História se repete quase que inteiramente – e não
somente como farsa, ao contrário do que dizia Marx com uma cruel ironia. É
o mesmo drama que recomeça. A Pátria em perigo – Pátria, Nação, República
são ainda uma mesma palavra; o Povo de Paris uma vez mais enfrenta o
prussiano, em seguida (ou ao mesmo tempo), o monarquista. Nesse aspecto,
as coincidências vão muito mais longe. Entre os dirigentes do exército de
Versalhes, há um tal de Charette, filho do sobrinho do Charette da Revolução
[de 1789], com seus soldados bretões, um Cathelineau! Como as palavras
“chouans” e “vendéens”20 não voltariam de modo natural aos lábios dos
parisienses de 1871? Pode-se concluir que falta um estudo diacrônico desta
tríade Pátria-Nação-República!  Seria um estudo  essencial para uma boa com-
preensão do que era o “patriota” de 1871, o insurreto verdadeiro.

Ademais, o Sítio e suas calamidades ressuscitaram brutalmente (...) a
antiqüíssima crise de subsistências, e com ela todo o  cortejo de conseqüên-

19 Hannah Arendt. Essai sur la révolution. Paris, N.R.F.,  p. 387-388.

20 N. do T. - Nomes dos insurretos camponeses, em sua maioria habitantes do departamento francês
chamado Vendée, que em 1793 rebelaram-se contra a Revolução Francesa.
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cias, a “desigualdade na penúria”, como diz o senhor Ernest Labrousse, que é
sentida  talvez ainda mais violentamente  que a desigualdade na prosperidade.
Como os de “trinta soldos”, como este povo de recursos irrisórios não teria
reencontrado o ódio,  ainda não esquecido,  do proprietário das subsistências,
do comerciante de alimentos, do açambarcador, do monopolista, e do rico
também, que tinha os meios de se abastecer no mercado paralelo, no “merca-
do negro”?  Uma antiga fome secular despertou antigos instintos, deu vida e
força a antigas palavras tradicionais.

Paris, além do mais, não mudou muito, desde o Ano II, em  suas estruturas
sociais, industriais; quase tão pouco como em suas estruturas urbanas, huma-
nas. Não me deterei particularmente em explicações que alguns poderiam
qualificar de pobres,  “mecanicistas”, mas enfim devemos primeiro responder
à questão levantada por Albert Soboul, na última página de sua tese sobre os
sans-culottes no Ano II21.

Durante o decurso do século XIX, artesãos e pequenos comerciantes agarra-
ram-se firmemente à sua condição. Por essa razão, seria interessante conhe-
cer precisamente qual é a parte que, das jornadas de junho de 1848 à Comuna
de 1871, é devida ao proletariado propriamente dito e às categorias de tipo
tradicional (…).

Minha resposta, nesse caso, é categórica: do Ano II a 1871, Paris perma-
neceu sendo Paris. (...) Por certo, aquilo que chamamos revolução industrial
já a tinha atingido: grandes indústrias, fábricas – na realidade, sobretudo em
sua periferia – apareceram. A hierarquia ou a ordem respectiva das profissões
industriais estava em vias de se modificar. Mas tão superficialmente! No que
se refere às estruturas do trabalho, comparo os grandes recenseamentos
efetuados  pela Câmara do Comércio em 1848, 1860, 1872, eliminando, para
obter uma maior precisão, todas aquelas que não são propriamente profissões
industriais. (...) No alto, aparecem sempre as profissões mais tradicionais (não
gosto da palavra artesanal e tampouco da palavra proletária, pois, então,
encontrávamo-nos num meio-termo, que podemos denominar capitalismo
comercial, com seus empresários, seus intermediários, seus assalariados, ora
concentrados, no mais das vezes trabalhando em domicílio): o vestuário,  mais
de um terço do total, depois, as profissões de Paris, os artigos [de luxo, típi-
cos] de Paris, trabalhos de precisão como aqueles dos metais preciosos, dos
móveis, do livro… [isso perfazia] uma considerável quinta parte. Essa é a
maioria decisiva. Vêm em seguida, a construção, ativa, mas flutuante sob o
Segundo Império, tradicional, aliás, como também agora, a metalurgia, mais
ou menos, uma décima parte, cada qual… Totalizemos! Em 1848, 346.000
assalariados para 58.000 patrões. Para comparar: em 1860, em uma Paris

21 Soboul, op. cit., p. 1035.
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mais ou menos equivalente, aquela dos doze primeiros distritos novos, 338.000
para 68.000. Na “grande” Paris, compreendendo a periferia anexada, 403.000
assalariados para 68.000 patrões, e em 1872, 454.000 para 80.000. Nestes 22
anos, a relação entre operários e patrões permaneceu sempre mais ou menos
de seis para um – teria mesmo decrescido ligeiramente em 1872. É aproxi-
madamente a proporção que Albert Soboul admitia na Paris trabalhadora do
Ano II.

Seria possível objetar-me citando as reformas [urbanísticas] de Haussmann
[na cidade de Paris] e lembrando o  afluxo considerável de população, devido
à anexão de 1860. Mas, de fato, o que se passou?  Haussmann quase que não
tocou no Leste de Paris, nos bairros operários, a não ser para ali traçar largas
avenidas que dizia serem estratégicas. Com a ajuda da alta dos aluguéis, quis
descongestionar o “centro perigoso da capital”. Por esta razão,  foi obrigado a
fazer a deportação para a periferia, sempre mais a Leste, dos verdadeiros
parisienses, particularmente  em direção a Belleville. Mas Belleville, o bairro
“vermelho” por excelência, um dos “Mont Aventin” da Revolução, é o mais
parisiense, o mais tradicional dos bairros de Paris22. Houve simplesmente trans-
plante, “deportação” de uma população que, aliás, tinha nostalgia de sua ver-
dadeira cidade, e procura reconquistá-la.

O afluxo constante de uma população nova? Se acreditarmos nos números
imperfeitos, mas que neste caso me parecem aceitáveis, do Relatório Appert,
um quarto, mais ou menos, dos indivíduos presos sob suspeita de insurreição,
era de origem parisiense. Os autores da época – por exemplo, Maxime du
Camp, para 1871 – apresentam, de bom grado,  as insurreições parisienses
como um fato devido principalmente àqueles temidos imigrados, declassés,
que vieram a Paris procurar uma oportunidade e não a encontraram. Tema
habitual, mas que não corresponde à realidade! Trata-se raramente de déclassés.
Muito pelo contrário, [não se pode esquecer] com que facilidade, com que
rapidez, o operário que veio trabalhar na capital era “naturalizado” parisiense.
Todos os autores estão de acordo, dos contemporâneos Audiganne ou Martin
Nadaud ao historiador L. Chevalier23. Ir a Paris é já ter escolhido romper com
sua província. Aí, a profissão, o bairro nos absorve bem rapidamente, a me-

22 Foi isso que procurei demonstrar,  no que se refere a Belleville, em Les Elections de 1869, estudos
apresentados por L. Girard. Bibliothèque de la Révolution de 1848. Paris, 1960. t. 21. Pude igualmen-
te me apoiar nos estudos sociais, fundamentados no exame das listas eleitorais de 1871, que foram
apresentados nos recentes trabalhos de mestrado de C. Arribaud. La Commune dans le XVIIIe.
Arrondissement, Nanterre, Universidade de Nanterre, 1971 e de R. Le Carrer. Le IVe. arrondissement
pendant la Commune, Paris, [Universidade de] Paris I, 1971. Montmartre é também um bairro de
“deportação” – basta lembrarmos de L’Assommoir –,  e o IV distrito  é um dos mais classicamente
parisienses.

23 L. Chevalier. Les Parisiens. Paris, 1967. p. 362 (...).
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mória da capital se torna nossa. Que belo exemplo de parisiense nos dá o
pedreiro Nadaud da região da Creuse, que viu [a Revolução de] 1830, filiou-se
à Sociedade dos Direitos do Homem, “fez” 1848, foi exilado pelo Império,
[tornou-se autoridade política regional na] Creuse após 4 de setembro de 1870,
e que retornou a Paris em abril de 1871 e pediu a Delescluze para participar da
sua Revolução24. E nós sabemos que papel “contagiante”, importante para
nossa questão, tiveram esses migrantes dos quais ele foi um eco, privilegiado
talvez, mas ainda assim típico.

Falava de estruturas industriais, humanas, mas também urbanas. A pró-
pria cidade é memória. Uma memória coletiva se enraíza, como bem mostrou
Halbwachs, nas “pedras da cidade”. Paris são pedras, monumentos, vias que
perpetuam uma lembrança:  a casa comum, o Hotel de Ville, coração da cida-
de; a Praça da Bastilha à beira do Faubourg Saint-Antoine, com sua coluna
elevada aos mártires de 1830 e de 1848, em torno da qual precisamente se
realizam,  a partir de fevereiro de 1871, as grandes demonstrações  populares
contra a “má” República e contra a paz; o Panteão, diante do qual, durante o
Sítio, o  prefeito republicano Bertillon fazia acontecerem cerimoniosamente
os “recrutamentos voluntários”; os grandes bulevares (mesmo amputados) onde
se desfila, sobre  os vestígios dos cortejos revolucionários de outros tempos25,
onde se luta também, onde desfilaram os cadáveres de Fevereiro de 1848. Do
lado oposto, a abominável coluna de Vendôme, a coluna  Napoleão, contraponto,
nos bairros burgueses, da coluna popular da Bastilha; o infame Palais, as
Tulherias, a Chapelle expiatória construída em reparação à morte de Luís XVI…
H. Lefebvre, e antes dele os militantes “situacionistas”, tiveram razão em sa-
lientar que os monumentos de Paris não são “inocentes”26: os Communeux
irão demonstrar isso. As ruas, os bairros manifestam também  esta perpetua-
ção das lembranças por meio das pedras. A Internacional de Paris se consti-
tuiu desde 1870 em “seções” –  também palavra  da Revolução. Numerosas
dessas seções têm nomes de antigamente: na margem direita [do rio Sena], as
seções do Roule, do Faubourg-Montmartre, do Faubourg-Saint-Denis, do

24 M. Nadaud. Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon. Bourganeuf, 1895. Uma simples leitura
do livro fornecerá inumeráveis provas de tudo o que  estou afirmando. Sobre o episódio de sua
entrevista com Delescluze, ver a página 408.

25 Cf. M. Ozouf. “Le cortège et la Ville, les itinéraires parisiens des fêtes révolutionnaires”. Annales
E.S.C.,  set-out/1971. p. 889 e ss.

26 Manifesto da Internacional Situacionista “Sobre a comuna”:  “A Comuna representa até os dias de
hoje a única realização de um urbanismo revolucionário, criticando na prática os signos petrificados
da organização dominante da vida, reconhecendo o espaço social em termos políticos, não acredi-
tando que um monumento possa ser inocente [… ]”. O texto é de março de 1962.
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Faubourg-du-Nord, Poissonnière, Popincourt; na margem esquerda, as seções
do Jardin-des-Plantes, a dos Gobelins, a do Panthéon… (...).

Para perpetuar as lembranças, há também os homens, os escritos, a Histó-
ria. (...) De bom grado, destacamos que a década que precedeu 1871 foi marcada
por brilhante redescoberta da história da Revolução [de 1789], com a História
de Saint-Just de E. Hamel, em 1859, seguida de sua História de Robespierre,
com o Marat de Bougeart, em 1865, o Anacharsis Cloots  de Avenel, a Histó-
ria da vida de Danton de Robinet, Os gênios da liberdade de Gastineau, Os
últimos montanheses publicado em 1868 por J. Claretie, com reedição por
Vermorel em 1866 e em 1867, Clássicos da revolução, Robespierre, Danton,
Vergniaud, Marat. Conhecemos também a reabilitação dos Hebertistas por
Tridon (e Blanqui) em 1864, em seguida, os anátemas do primeiro contra a
Gironda e os girondinos. As sinalizações são interessantes. Mas é claro que
seria preciso poder apreciar o grau de difusão desses livros. É evidente que
atingiram  uma elite republicana e revolucionária,  elite não menos brilhante.
[Quanto às] camadas populares, não creio que seja desse modo que podere-
mos explicar em profundidade a memória que tinham da Grande Revolução e,
sobretudo, seu “comportamento sans-culotte”. [Entretanto], na biblioteca ideal
que propõe ao  operário, Agricol Perdiguier incluiu uma história da Revolu-
ção. Melhor ainda, tomemos o “verdadeiro operário” (...) descrito por Denis
Poulot em O sublime:

Ele tem em sua casa a História da grande revolução, a História dos dez anos,
Os girondinos de Lamartine, a História do dois de dezembro; pode-se dizer
que a história é sua leitura favorita27.

(...)

Mas, tratando-se ainda de escritos, há um que se pode dizer que foi ampla-
mente conhecido e divulgado, em todos os anos deste período. Falava-se  dele
em 1871, falava-se dele em 1848. Em todos os clubes populares,  era comen-
tado, estudado: trata-se da Declaração dos Direitos do Homem de Robespierre
(...). Este escrito discute explicitamente a questão da soberania popular total,
direta:

A soberania reside no povo (…). Nenhuma parte do povo pode exercer o
poder do povo inteiro (…). Cada cidadão tem o direito igual de concorrer
para a formação da lei e para a nomeação de seus mandatários e agentes. As
funções públicas são essencialmente temporárias (…). Os delitos dos manda-
tários do povo e de seus agentes não devem jamais permanecer impunes.

Há aqui, parece-me, proposições (pouco importa  quais foram as inten-
ções ou a ação de Robespierre) que o povo sans-culotte de 1871 tomou real-

27 D.-P., Le sublime. Paris, 1872. p. 33. O operário verdadeiro [no conceito do autor] não bebe, ou
não bebe quase nada.
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mente ao pé da letra, das quais deduziu todas as conseqüências. Aliás, ele
tinha feito o  mesmo em um momento determinado de 1848.

Enfim, há os homens! Incluo aqui, entre outras, bem amplamente, toda
forma de tradição, de transmissões orais (...) que trazem certamente resultado
mais eficaz que o escrito. Pensemos particularmente na canção (...) “A
Marselhesa” – insere-se nela uma “Marselhesa da Comuna” – ou “A canção
da Partida”. Quantos refrões novos são cantados com ares de antigos, e, por
exemplo e freqüentemente, aquele de “A  carmagnole”28? Todos os livros so-
bre a Comuna se referem a Bordas cantando “La Canaille” diante de um audi-
tório que lhe fazia coro (...).

Incluo, ainda, aqueles que poderíamos chamar de revolucionários de pro-
fissão, aqueles que encarnam em sua própria vida toda a tradição da qual estou
falando. Não há nenhuma necessidade, creio eu, de nos determos em um
Blanqui, um Delescluze, ou nas sociedades, secretas ou não, que eles impulsio-
naram e que, nos anos silenciosos, contribuíram, por seu lado, para a perpetua-
ção dessa tradição. É aos miúdos, ao “povo simples”, que preferiria, se tivesse
tempo, me dedicar. Tais como o operário tapeceiro Théodore Six, combatente
de 1830 (...); em 1848, ele é membro da Comissão [Governamental do Traba-
lho] de Luxembourg; deportado pelo Império; fundador, em 1867, da Câmara
Sindical dos Tapeceiros, havendo pertencido, sob a Comuna, à Comissão
municipal do VIIo distrito (e autor de um admirável poema, “O povo para o
povo”, escrito no exílio, em  1852, publicado somente em 1871). Desses hu-
mildes combatentes que partilharam todos os perigos, nós [apenas] começa-
mos a fazer o inventário.

Mas incluo, com mais forte razão ainda, os homens em revolução, mais
amplamente até mesmo as próprias revoluções  que, naquele século, em suma,
asseguram sua própria continuidade, e, diria eu, realizando-a, explicam-na.
Cada uma delas impulsionava à seguinte, que era o seu eco. Esse era um tema
freqüente na época: “é sempre a mesma revolução que começa”. Tema que, em
parte, é claro, podemos tomar ao pé da letra. Sempre me irritou  o “milenarismo”
de um Montégut, mas há também esta reflexão, bem mais histórica:

A cólera crescia a cada decepção. Foi de início um abatimento taciturno e um
mutismo desconfiado, em seguida uma cena de violentas desaprovações mis-
turadas com ameaças [referência à Revolução de 1830], depois uma horrível
crise nervosa acompanhada de blasfêmias e de punhos levantados para o céu
[1848], finalmente, a resolução furiosa de uma esperança desesperada [1871]
(…), e é essa a última cena que acabamos de assistir (…). Eis como a revolu-
ção sempre continua (…).29

28 N. do T. Carmagnole é o nome de uma dança de roda  dos revolucionários de 1793.

29 Montégut, op. cit.
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A cada revolução, naturalmente, causas próprias, imediatas. Mas em 1830
(...), luta-se pelo Povo, pela Nação, termo ainda de frescor bem recente – não
a nação [aristocrática] de Luís Felipe, é claro. Em 1848, há, certamente, e de
grande proporção, a “criação dos operários de Paris” da qual nos falou [neste
colóquio] R. Gossez. Há igualmente o peso de uma tradição que não é ainda
tão distante, um peso que foi avaliado muito bem, em 1850, por Tocqueville –
aos meus olhos, aquele que, com Marx, foi quem melhor compreendeu este
século XIX revolucionário francês, essa revolução que não termina jamais.
[Ouçamos o que diz Tocqueville sobre 1848:]

A imitação  [de 1789]  era tão manifesta que escondia a terrível originalidade
dos fatos. Eu tinha incessantemente a impressão de que estavam realizando a
representação da Revolução Francesa bem mais do que a continuando (…)30.

Na Revue des deux-mondes, E. Lavollée dirá também que lhe parece que
em 1871 os revolucionários não tinham feito outra coisa além de repetir 1848.
Sob as vestimentas antigas, sem dúvida há, a cada vez, algo de novo. Mas
destaquemos este papel particularmente claro de intermediário  interpretado
por 1848, particularmente em seu primeiro período  de liberação resplendorosa.
Clubes, jornais, cartazes repetem os antigos, as grandes frases da Revolução
popular, aquelas que reencontraremos em 1871: sans-culotte, mandatário, co-
missário, vigilância, patriotismo, Comitê de Salvação Pública, e, já então,
Comuna… A Sociedade dos Direitos do Homem pôde então se mostrar às
claras, ativa, brilhante, divulgava nada mais que a Declaração dos Direitos do
Homem, da qual  pretendia imprimir 90.000 exemplares.

Eis aí um feixe de argumentos que o historiador procura oferecer para
justificar essa [passagem de E. Montégut, citada mais atrás]: “em nenhuma
parte no grau a que chegou na França, a partir de 1789”. Um feixe, uma rede
incompleta seguramente, no qual, além do mais, as coisas não estão  coloca-
das em uma ordem rigorosa, e que eu só proponho com o objetivo de que a
reflexão seja criticada, continuada, aprofundada, sobretudo misturada, numa
verdadeira mistura harmoniosa e equilibrada na qual as pesquisas de nossas
disciplinas irmãs encontrarão seu lugar exato. No que diz respeito à tradição,
eu terminarei lembrando que, em toda a revolução francesa do século XIX, há
ao menos um jornal que teve por título O despertar  [Le réveil] .

30 Hannah Arendt cita este texto expressivo em seu Ensaio sobre a revolução, p. 386. Uma análise
aprofundada dos textos de 1848 confirmaria a afirmação de Tocqueville, que, em 1850, constatou
também: “O que é claro para mim, é que, desde há sessenta anos, tratou-se de um engano acreditar
que o que se via era o fim da Revolução [...]. É evidente [...] que a vaga continua a caminhar, que o
mar sobe; que não somente não vimos o fim desta imensa revolução que começou antes de nós, mas
que a criança que nasce hoje provavelmente não o verá [...]”. Com Tocqueville e com Marx, ultra-
passa-se evidentemente (...) nossos horizontes parisienses, em direção a uma onda longa que talvez
não tenha terminado. As discussões que se seguirão explicitarão os modos e as razões disso.
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[A criação na Comuna de Paris:
esboço de uma economia socialista sob controle das associações operárias]

Está na hora de eu abordar a renovação, ou a criação. Já confessei o quanto
e por que eu poderia vê-la mais débil. Ela existe realmente em 1871 ou so-
mente na sua posteridade lendária? O que pode parecer novo não será apenas
continuidade? É verdade que, em História, a continuidade é, ela própria, cria-
tiva!  Sem muito complicar, abordarei o problema de uma  única perspectiva,
ou seja: a Comuna foi socialista, um governo socialista, ou, pelo menos, um
governo “operário”?

Colocarei inicialmente os fatos, alguns fatos. Poderemos refletir a seu
respeito, e, em seguida, discuti-los. A Comuna tomou, todos sabem, diversas
medidas sociais, que não podem ser desprezadas; mas, também, no fundo,
(...) pouco características do que se denominou “um poder de novo tipo”: a
questão dos vencimentos das dívidas, dos aluguéis (...), a do Mont-de-Piété
[devolução gratuita dos objetos penhorados pelos pobres]… Não me parece
necessário insistir nisso, pois são, antes de tudo, detalhes circunstanciais (...)31.
Sem querer diminuir sua importância, passo, rapidamente também, pelas rea-
lizações da Instrução Pública de Vaillant. Como eu já disse, ela é eco das
intenções dos homens de 92 e 93 e precursora da obra que será realizada pela
Terceira República que estava por vir – realizada mas desfigurada, dizem al-
guns (...)32. É ao socialismo, ao socialismo datado, de 1871 (com todas as suas
reminiscências e precisamente com as tradições que leva consigo) que irei me
restringir.

Socialismo, intenções socializantes! Se recorrermos ao léxico feito por J.
Dubois, ao vocabulário das lutas sociais daquele tempo, os antagonismos “de
classe” podem parecer imprecisos, indecisos, incertos. Trabalho, trabalhador,
que são os termos mais correntes, têm, ao menos aparentemente, um conteúdo
e uma significação bastante vagos: seus sinônimos (ou suas conotações) são
miséria, labuta, pobres, deserdados, povo, servo, cidadão.  Em face deles, o
rico, o burguês, um pouco  mais explicitamente, os “monópolios e privilé-
gios” – os privilégios, essa antiga palavra sempre ressuscitada – e até, e já

31 Também na Espanha “libertária”, a questão dos Monts-de-Piété estava, em 1936, na ordem do dia.
Semelhanças imediatas, similaridades de longa duração!

32 Para (....) a educação, remeto naturalmente à Declaração dos Direitos do Homem de 1793, artigo
XXI: “A instrução é uma necessidade de todos. A Sociedade deve facilitar com todas as suas forças os
progressos da razão pública e colocar a instrução ao alcance de todos os cidadãos”. A idéia frutificou
no século XIX, e cresceu: consulte-se sobre este ponto os numerosos trabalhos de M. Dommanget,
assim como a preciosa compilação de textos comentatos por S. Frumov La Commune de Paris et la
démocratisation de l’école.  Moscou, 1971. Essas indicações poupam-me de comentários mais
longos.
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então freqüentemente, [a palavra] exploradores. Palavras tradicionais, pala-
vras novas. Entretanto, sempre, a oposição que surge mais nitidamente  é
aquela  entre o operário que só produz coisas, cria valor, e o parasita que o
sobrecarrega, o ocioso; o ocioso, ou uma série de outros termos que encontra-
mos, com freqüência, designando aquele que enriquece sem nada fazer, com o
trabalho de outro. O trabalho é tudo, é o primeiro. A sociedade, o governo e
seus funcionários, a burguesia, o patrão, [todos] extraem alguma coisa daqui-
lo que é o “produto verdadeiro” – [são o] imposto, pré-oferenda [“prélibation”]
como dizia Proudhon, “dízimo”, como se designa algumas vezes. De qual-
quer modo, enganação e roubo: não se chegou ainda à mais-valia de Marx,
mas se está no caminho. O homem simples do povo trabalhador (...) sente-se
vítima da apropriação inadmissível daquilo que ele sabe ter realmente produ-
zido. A idéia não é nova, mas decididamente aparece cada vez mais viva na
manufatura ou na fábrica (onde, além do mais, reina uma disciplina considerada
como “prisão”); sobretudo nas profissões mais antigas, como as do vestuário
e dos calçados, aparece com mais evidência que o empresário, o empresário
intermediário [que fornece a matéria-prima ao trabalhador em domicílio], ex-
plora, sem justificação nenhuma, aqueles que ele põe para trabalhar. É aí que
[esse sentimento] é, talvez, mais vivo. Devo aos operários alfaiates esta cita-
ção exemplar, do fim de abril de 1871:

O conjunto dos alfaiates recomeça os trabalhos  do uniforme da guarda nacio-
nal. Entrega diretamente o trabalho aos cidadãos, demonstrando com isso a
inutilidade do patronato (…). Se o canhão  pudesse se calar um pouco,  a
Comuna não nos faria esperar mais (…).33

Inutilidade do patronato, é disso portanto que, cada vez mais, estão con-
vencidos os operários. Os patrões, como diziam expressivamente os mesmos
alfaiates, só existem para “monetizar o suor” deles. Mas isso tudo ainda está
para ser recolocado em uma história mais longa.

O fim do Segundo Império tinha visto – e teve de tolerar – uma grande
revivescência das sociedades operárias, fazendo renascer a experiência de 1848-
1851, [sociedades] que, no entanto, nós já podemos denominar sindicatos. Às
vésperas da queda do regime, posso contar em Paris quase uma centena delas,
no verdadeiro sentido da palavra34. São sociedades que perturbam, que visam
um revolucionamento da sociedade, não apenas tendo em vista interesses ou

33 La révolution politique et sociale, 31/04/1871.

34 Calculo que ainda seria  inferior à realidade, se acreditarmos em Poulot, op. cit., p. 294: “Temos em
Paris, em 1870, trezentas ou quatrocentas sociedades cooperativas de consumo, mais cem socieda-
des cooperativas de produção; duzentas sociedades de poupança e empréstimo mútuo; cerca de
sessenta sociedades de resistência e de solidariedade; sessenta câmaras sindicais de operários, e
muito outros agrupamentos, bibliotecas populares, círculos de ensino etc., etc… ”.
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reformas passageiras (...). Ao menos vinte são expressamente seções da Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores (AIT), cerca de sessenta pertencem à
Câmara Federal das Sociedades Operárias, que é, na verdade, uma filial da
AIT. É o sindicalismo parisiense que está nascendo, ou que reaparece. A fina-
lidade dessas sociedades operárias, definida por elas próprias ou pelo fato de
estarem filiadas à A.I.T. [é]:  a “resistência” antes de tudo, a defesa dos salá-
rios, a exigência de tarifas adequadas, o direito a uma existência operária que
não seja rebaixada, inferior em direito, em qualidade, em todas as coisas, à
das outras classes. Junto a esses, outros  projetos até mais ambiciosos.

Os sindicatos, dizia Marx, são as escolas do socialismo. É nos sindicatos que
os operários se educam e tornam-se socialistas; porque todos os dias é ence-
tada sob seus olhos a luta contra o capital (…). A grande massa dos operários
atingiu a compreensão de que é preciso que sua situação material seja melho-
rada. Ora, havendo melhorado a situação material do operário, este pode se
consagrar à educação de seus filhos, de sua mulher; assim,  seus filhos não
têm mais necessidade de ir à fábrica; ele  pode, além disso, cultivar o seu
espírito (…). Torna-se socialista sem sombra de dúvida (…)35.

Mesma idéia em E. Varlin, sem dúvida, o melhor dos militantes
internacionalistas de então (ele pagou com a própria vida por sua prática  so-
cialista durante a Comuna):

As sociedades cooperativas (…) merecem particularmente nossos enco-
rajamentos e nossas simpatias, pois são elas que formam os elementos natu-
rais da edificação social do futuro; são elas que poderão facilmente se trans-
formar em associações de produtores; são elas que poderão operar os equipa-
mentos sociais e organizar a produção (…)36.

Pindly, delegado francês no Congresso da A.I.T. de Bâle, em 1869, vai
mais longe ainda:

O conjunto das diferentes corporações por cidade forma a Comuna do futuro
(…). O governo é substituído pelos conselhos dos corpos de profissão reuni-
dos e por um comitê de seus respectivos delegados, regulando as relações do
trabalho que substituirão a política (…)37.

Até mesmo a palavra “Comuna” é aqui pronunciada! Será que a Comuna,
uma vez concretizada, caminhou realmente nessa direção, que eu chamaria,

35 Trecho de uma conversa entre Marx e o funcionário sindical Hamann, do sindicato dos metalúrgicos
alemães, citado em Travail salarié et Capital. Paris, Sociales, p. 120.

36 La Marseillaise, 11/03/1870. Apresento por extenso o texto do artigo de Varlin na minha comunica-
ção “Les sections françaises de l’Association internationale des travailleurs”, colóquio La première
internationale, l’institution, l’implantation, le rayonnement. Paris, 1968. p. 126-127.

37 Ver o relatório de Pindy sobre as sociedades de resistência, apresentado na reunião de 11/09/1869,
em La première internationale, recueil de documents, apresentados sob a direção de J. Freymond.
Genebra, Droz, 1962. t. 2, p. 108-109.
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em síntese, de “sindicalização dos meios de produção”, para, em seguida,
passar ao estado da simples “administração das coisas”?

Infelizmente, as perseguições do Império e, mais ainda, o Sítio desmante-
laram, em 1870, as organizações operárias. Restaram apenas cerca de dez, ou,
no máximo, vinte “Câmaras Sindicais” que tinham alguma atividade. Mas a
Comuna possuiu seu Ministério do Trabalho, a Comissão do Trabalho e da
Troca, exclusivamente preenchida, aliás, por militantes internacionalistas, sob
a direção de Frankel, sendo que essa comissão trabalhou ativamente. Os Ar-
quivos históricos da Guerra conservaram documentos suficientes para que
possamos fazer uma idéia de sua atividade.

A Comissão [do Trabalho e da Troca] consagrou-se inicialmente a humil-
des tarefas destinadas a colocar em andamento a vida da cidade, mas muito
rapidamente chegou às questões operárias propriamente ditas. Para facilitar a
retomada do trabalho e, como se dizia, “igualizar” as relações entre patrões e
operários, assegurou-se a abertura, em cada subprefeitura, de uma espécie de
Bolsa do Trabalho, para recolher pedidos e ofertas de emprego. Logo também
afluíram as reivindicações propriamente operárias. A mais fundamental: que a
Comuna entregasse preferencialmente – e mesmo, exclusivamente – o traba-
lho de que dispunha para as associações operárias de produção (em sua maior
parte, dependentes das câmaras sindicais). Isso era reivindicado pelos
encadernadores, alfaiates e sapateiros, fundidores (...), trabalhadores de couro
e peles…  Tratava-se já da organização do trabalho. Alfaiates ou sapateiros
esperam livrar-se dos confeccionadores e dos intermediários. A Comissão re-
cebia proposições operárias para uma total remodelagem social. Aliás, já citei
diversos desses projetos; recordo apenas alguns fragmentos principais daque-
le do escultor Brismeur:

(…) Era preciso que a Internacional (…)  estabelecesse em Paris (…) uma ou
duas corporações das mais indispensáveis e das mais numerosas que, uma
vez estabelecidas, tomassem conta de todos os trabalhos a serem realizados
(…). Esta corporação, ou essas duas corporações, trabalhando e funcionando
com sucesso poderiam facilmente extrair do produto de seus trabalhos uma
porcentagem  de dez a quinze por cento que serviria para estabelecer outras
corporações (…). A administração da primeira (…) poderia servir de modelo
e de meio para estabelecer as demais, uma após outra, e quando, finalmente,
tivéssemos abolido toda a exploração privada do patronato e fôssemos donos
de nossos trabalhos, facilmente imporíamos as nossa leis ao comércio e ao
capital (…)38.

Concretamente, era necessário e suficiente, como ponto de partida, crédi-
to ou capital, e a Comuna está lá, evidentemente, para fornecê-los, possibili-

38 Ver extratos mais longos desse projeto em meu Procès des communards, op. cit., p. 217-219.
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tando o “estabelecimento” de uma ou algumas associações operárias em uma
ou algumas profissões. Geridas com mais eficiência, porque pelos próprios
operários, seus lucros ficando inteiramente para os trabalhadores, sem qualquer
intervenção ou retirada antecipada de um “inútil” patrão, [as associações] en-
cetariam  concorrência decisiva às empresas que permaneceram capitalistas, e
como se ampliariam por contaminação, as aniquilariam progressivamente. A
Comissão do Trabalho, se posso dizê-lo assim, submeteu-se [a essa exigência
operária]: calculei, pelo menos, dez associações [operárias] às quais [a Comuna]
passou, oficialmente, o trabalho [as encomendas de mercadoria para o Esta-
do]. O movimento deveria continuar.

Agora, um ponto particular, mas de importância, o da organização do tra-
balho das mulheres, problema antigo, questão sempre acalorada, e as mulhe-
res eram, de longe, a mão-de-obra mais deserdada na Paris do século XIX. A
Comissão  trabalhava bastante nesse assunto, elaborava projetos, mas, como
em 1871 prevalece o “antiautoritarismo”, a sua realização foi confiada às pró-
prias mulheres:

Os Comitês de União das Mulheres [organização formada e dirigida por E.
Dimitrief] estão encarregados pela Comissão do Trabalho e da Troca de rea-
lizar os estudos preparatórios para a organização de oficinas cooperativas
(…)39.

Uma realização socialista estava aqui em curso. É possível – não podería-
mos entretanto afirmar com toda a certeza – que as primeiras oficinas coope-
rativas e federadas femininas tenham surgido. Faltou tempo.

Na minha avaliação, houve, enfim, e sobretudo, o decreto [do Conselho]
da Comuna de 16 de abril, que encarregava as Câmaras Sindicais de confiscar
as oficinas abandonadas [pelos patrões amedrontados e fugitivos] e de prever
o “pronto reinício de sua exploração (…) pela associação cooperativa dos
operários que ali estavam empregados”. Muitos julgam que este decreto é, de
fato, insignificante. Se assim fosse, como então justificar o entusiasmo incon-
testável que provocou no seio das organizações operárias?

Alfaiates:
(…) Nunca uma ocasião mais favorável foi oferecida por um governo à clas-
se dos trabalhadores. Não participar será trair a causa da emancipação do
trabalho (…).

Mecânicos:
(…) Para nós, trabalhadores, esta é uma das grandes oportunidades de nos
constituir definitivamente e, enfim, colocar em prática nossos perseverantes
e trabalhosos estudos dos últimos anos (…).

39 A.H.G., Ly 23.
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Joalheiros:
No momento em que o socialismo se afirma com um vigor desconhecido até
então, é impossível que nós, operários de uma profissão que sofreu em mais
alto grau o peso da  exploração e do capital, permaneçamos impassíveis ao
movimento de emancipação que se exprime sob um governo verdadeira e
sinceramente liberal (…).

Como justificar essa elogiosa apreciação de Marx [sobre a Comuna]?
(…) Sim, senhores, a Comuna pretendia abolir a propriedade de classe que
faz do trabalho da grande maioria, a riqueza da minoria. Ela visava a expropria-
ção dos expropriadores (…). Se a produção cooperativa não deve se consti-
tuir em hipocrisia e mentira; se deve substituir o sistema capitalista; se associa-
ções cooperativas unidas devem regulamentar a produção nacional [segundo]
um [plano] comum, submetendo-a, desse modo, ao seu próprio controle e
colocando fim à  constante anarquia e às convulsões periódicas que são as
fatalidades da produção capitalista; então, senhores, o que é isso, senão o
comunismo, o verdadeiramente “possível” comunismo? (Karl Marx. Guerra
civil na França)

Pode ser que Marx esteja enfeitando, extrapolando. Mas eu creio  profun-
damente que o decreto de 16 de abril era o começo da restituição aos trabalha-
dores de seus meios de trabalho, que é preciso considerar esse decreto como
uma peça essencial no processo de “sindicalização” progressiva e pacífica dos
meios de produção, que era o objetivo final. O que subsistiu das Câmaras
sindicais (e novidades aparecem naquela ocasião), organizou-se prontamente
em “Comissão de Investigação e Organização do Trabalho”, que foi  consti-
tuída em maio; a incumbência que é dada aos delegados [dessa nova Comis-
são] era esta:

Acabar com a exploração do homem pelo homem, última forma de escravi-
dão. Organizar o trabalho por meio de associações solidárias de capital cole-
tivo e inalienável.

Faltou tempo, uma vez mais. Dez sindicatos tinham empreendido o traba-
lho de levantamento das oficinas abandonadas, colocado em pé associações
de produção. Mas a reunião em que a Comissão de Investigação e de Organi-
zação se constitui definitivamente, em que ela se dá estatutos, ocorre em 18 de
maio! Eu só encontrei sinais de uma única oficina confiscada e colocada real-
mente em funcionamento.

Esta é a obra, a pequena obra dos socialistas de 1871. Mas as intenções
eram vastas. Renovação!  É desse modo que a vejo. Constatemos entretanto o
quanto se estava próximo ainda, o quanto se estava pouco afastado das inten-
ções renovadoras dos operários de 1848. Que não era tão grande sua distância
com a declaração da sociedade dos Homens Livres à qual me referi mais aci-
ma. No fundo, os argumentos dos sans-culottes eram quase o mesmo dos
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operários de 1871: as oficinas funcionariam melhor e com mais lucros sem os
empresários e os intermediários. No entanto, há, a mais, o sindicalismo, esse
sindicalismo que tinha feito seus verdadeiros primeiros passos em 1848 e que
se fortalecia. Tradição e criação estão de tal modo entrecruzadas, atadas uma
à outra, que não posso ter a pretensão de as separar: proponho apenas esta
banalidade que é a história pensada como continuidade  progressiva.

Eu deveria falar aqui do Estado, do novo Estado, parte integrante – ao
menos os trabalhadores de 1871 nunca tinham imaginado de outro modo sua
Comuna – da  obra de regeneração e de revolução social, socialista, mais
precisamente. Talvez, dessa espécie de não-Estado, reduzido à “administração
das coisas”, devido a essa regeneração e a essa revolução. Devo deixar esse
problema para outros. Quero, no entanto, lembrar o seguinte. Apesar de todos
os Comitês de Salvação pública ou formas de ditadura imaginadas, quando a
situação se tornava grave foi um governo de liberdade, de completa soberania
popular, uma organização, ousaria dizer, “libertária”, que os Communeux  de
1871 sonhavam realizar. Sabemos que a idéia tem descendentes no movimento
socialista. Empregando a palavra “libertário”, estou rompendo, indevidamente,
com a recusa que apresentei mais acima às histórias retroativas? Nada disso!
A retroatividade está ali, em 1871 mesmo. Os Communeux reencontram então
as palavras dos sans-culottes, diretamente, espontaneamente. Trata-se de ordenar
aquelas palavras e aquelas idéias em um sistema? Ou, antes, trata-se de inventar a
fórmula nova do verdadeiro governo do futuro? Seguramente, há revolucionários,
jornalistas, sobretudo, que pretendem atualizar os trabalhos recentes de Proudhon
(...). Ao invés de seus elevados projetos, prefiro, acredito ser mais significativo,
mais popular, o projeto do obscuro internacionalista Gaston Ruffier, conhecido
como Nostag, que apareceu  em A revolução política e social (41). Para o novo
regime que  tenta construir e que é, creio eu, coerente, Nostag invoca Rousseau –
ao invés de Proudhon – de quem retoma o Contrato social: “No momento em que
um povo constitui representantes, não é mais livre, de forma alguma”. Um cole-
tivismo comunal traria a solução completa para esse problema de fundo. Não é
apenas em “um estado muito pequeno em que seja fácil o povo se reunir” que é
possível um governo democrático?

A distribuição da coletividade em grupos ou estados comunais preenche com-
pletamente este objetivo. A Comuna (…) formará um estado à parte,
possuindo leis particulares, mas obedecendo ao pacto fundamental (…).

Aqueles que são do povo, ou, ao menos, dele estão próximos, procuraram
nos grandes e distantes ancestrais a origem da  “forma enfim encontrada” do

40 Nos seis números que foram publicados desse jornal, Nostag começa a construir um projeto de
França “comunalizada” que não terá tempo de finalizar. (...).
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governo operário (se é verdade que ela foi realmente encontrada). Gostaria de
acrescentar isso, preparando o terreno para um novo debate,  apenas para dizer
o quanto, no nosso ciclo [revolucionário] do século XIX, tradição e renovação
estão indissoluvelmente entrelaçadas.

Debate

Ernest Labrousse – Farei uma rápida intervenção a respeito da comunicação
de Jacques Rougerie.

Ele nos apresentou a Comuna como uma revolução com fortes ressonân-
cias da Revolução Francesa, com forte ressonância da tradição. E nos disse,
terminando, que a Comuna era também uma revolução socialista. Eis aí, no
momento, nosso problema. Nós nos perguntaremos até que ponto a Comuna
foi uma revolução socialista. Com nuanças, estou de acordo com J. Rougerie.
Espero que ele próprio esteja de acordo comigo no decorrer do debate.

Evidentemente, a Comuna só podia ser uma revolução socialista de seu
tempo. Não devemos exigir dela as doutrinas articuladas que vamos, por exem-
plo, encontrar na França dos anos que se seguem, entre 1878 e 1890, quando
começa a penetrar, entre nós, a doutrina marxista. A propaganda dos guesdistas,
seu admirável esforço de pedagogia simplificada, mas muito intuitiva, muito
produtiva, articula a doutrina e lhe dá naturalmente uma coerência que não
encontramos cerca de quinze anos antes. Não vou tentar aqui reconstruir o
modelo socialista então corrente; sobretudo, a partir de declarações indivi-
duais, de trabalhos individuais. Somente vou levar em conta, nesta interven-
ção que pretende ser breve, as deliberações e os trabalhos coletivos.

Inicialmente, a Internacional com seus congressos. A seguir, a Seção fran-
cesa da Internacional, as deliberações da Federação da Guarda Nacional, ou
ainda, os “programas” apresentados quando das eleições de 1871, bem no
início do ano, e que tinham sido decididos coletivamente pelos agrupamentos
socialistas revolucionários. Podemos dizer que se nos colocarmos unicamente
no terreno do socialismo econômico, todo um conjunto de afirmações foram
então apresentadas ao grande público. Desde logo, aliás, desculpo-me de li-
mitar este debate ao socialismo econômico, pois o socialismo seria bem pou-
ca coisa se fosse apenas um economicismo. Pois o socialismo, naquela época,
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como em muitas outras, penetra nas massas, adquire força, bem mais em ou-
tros terrenos do que no de um socialismo doutrinário e abstrato. Nas greves, a
cada vez que ocorre um fato mobilizador, parece possível apresentar, com
alguma profundidade, uma doutrina socialista, algumas conclusões gerais  que
permitem progredir em direção a um corpo mais ou menos coerente de doutri-
nas. Mas há também, ao lado do socialismo econômico, um socialismo polí-
tico que engrandece a República, que retoma, durante a Comuna, os temas
republicanos, mas com uma outra ênfase, uma outra força, outras aspirações,
e também, é preciso  dizê-lo, com um outro brilho e um  sucesso diferentes diante
das massas. Mas então, não estamos mais no domínio característico, original,
específico, da economia socialista; ou seja,  de uma economia socialista [que],
contudo, já se encontrava esboçada em suas grandes linhas, permitam-me lem-
brar, nas deliberações coletivas dos organismos responsáveis.

A Internacional tinha se reunido em quatro congressos, sem falar da Con-
ferência de Londres de 1865. Tinha se posicionado sobre  um certo número de
temas importantes, tais como a propriedade das ferrovias e das minas e a
coletivização da terra. Tinha também tratado da questão da herança. Os diver-
sos congressos tinham se pronunciado, em suas grandes linhas, a respeito dos
três primeiros problemas, pela nacionalização [ou melhor], por aquilo que
chamaríamos hoje de “nacionalização”,  das ferrovias e das minas. Não é por
acaso que a Internacional cantará o refrão dos Reis das minas e dos trilhos.
Estes Reis das minas e dos trilhos tinham sido solenemente denunciados. Era
nestas condições que duas grandes decisões tinham sido tomadas, com as
quais, aliás, o conjunto da delegação francesa estava comprometida

Não tinha sido assim, para a delegação francesa, no que concerne à proprie-
dade coletiva da terra que fora votada em princípio e tampouco, aliás,  no que
concerne à herança. Mas estava ali, apesar de tudo, um corpo de doutrinas
internacionalistas que começava a ser esboçado. Naturalmente, não devemos
dar uma importância excessiva a essas deliberações de congresso, tomêmo-las
pelo que são: temas de reflexão comum, acertados por decisões sumárias,
trabalhos breves e, por vezes, improvisados. No entanto, não é indiferente
para a história do socialismo sublinhar estes fatos, [ocorridos] nos anos que
precedem imediatamente a Comuna.

Pois bem, antes da Comuna, após o Congresso da Internacional, (...) a ala
francesa (...) nunca teve Congresso nacional, mas as seções parisienses ha-
viam deliberado. Dispomos de alguns textos e nestes o problema do trabalho
está bem posto. Penso que está efetivamente posto, mas, para dizer a verdade,
sem que se destaquem as decisões tomadas pela Internacional. A coletivização
não é abordada. Eis aqui, por exemplo, uma declaração de novembro de 1870,
das seções parisienses da Internacional:
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Os delegados deixam de lado, provisoriamente, as questões do crédito, da
troca, da propriedade, da instrução integral, da organização do trabalho […]
convencidos de que o estudo e a conciliação dos interesses favorecerão uma
solução pacífica, baseada nos princípios de igualdade e de justiça.

Aliás, Jacques Rougerie conhece perfeitamente esse documento que ele
acabou de publicar em seu Paris libre. Destaquemos agora, no mesmo texto,
uma proclamação de princípio que, numa certa medida, pode anunciar uma
espécie de coletivização e de gestão:

Os delegados deixam de lado, provisoriamente, as questões do crédito, da
troca […].

Segue-se, como uma espécie de conclusão,  enfaticamente sublinhada:
[…] Nós queremos a solidariedade para todos, no perigo como na abundân-
cia. Nós queremos, enfim, a terra para o camponês que a cultiva, a mina para
o mineiro que a explora, a fábrica para o operário que a faz prosperar.

Não se trata, bem entendido, de um texto amadurecido de aplicação práti-
ca, mas, simplesmente, de princípios. Iremos logo ver se podemos encontrar a
sua inspiração, de alguma forma, nas decisões da Comuna quando esta delibe-
rou em matéria de direito público, tomando uma decisão de ordem geral, ten-
do força de lei, no decorrer das semanas ou dos meses que iriam se seguir.
Todavia, examinemos preliminarmente, após esta declaração de meados de
novembro de 1870, a declaração das candidaturas socialistas revolucionárias
às eleições para a Assembléia Nacional, em fevereiro de 187l.  Esta declara-
ção, assinada pela Associação Internacional dos Trabalhadores, pela Câmara
Federal das Sociedades Operárias, pela Delegação dos vinte distritos de Paris,
apresenta um certo número de candidaturas ditas “socialistas revolucionárias”,
como por exemplo, as de Blanqui, de Eudes, de Frankel, de Alphonse Humbert,
de Tolain. É evidente que tal composição testemunha um largo espírito de
conciliação. É uma escolha extremamente eclética entre tendências as mais
diversas, até mesmo, opostas. Mas vemos, ali, afirmar-se que as candidaturas
socialistas revolucionárias significam:

Proibição a quem quer que seja de colocar a República em questão. Necessi-
dade do despertar político dos trabalhadores. Queda da oligarquia governa-
mental e do feudalismo industrial. Organização de uma República que, en-
tregando aos operários os seus instrumentos de trabalho, como ocorreu na de
1792, entregando a terra aos camponeses,  realizará a liberdade política atra-
vés da igualdade social.

Enfim, terceiro e último texto: a declaração de princípios dos vinte Comi-
tês de vigilância. Estamos agora quase às vésperas da Comuna. No texto, de
20 a 23 de fevereiro de 1871, e no espírito do texto precedente, a República é
de início proclamada acima do direito das maiorias – mas  este é um outro
problema que nos levaria longe;  não tenho intenção de abordá-lo hoje. Acres-
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centemos, simplesmente, as seguintes considerações que interessam direta-
mente ao meu assunto, isto é, a proclamação de uma economia socialista tal
como ela aparecia aos agrupamentos representativos no tempo da Comuna e
antes dos acontecimentos de 18 de março:

Obter, por todos os meios possíveis, a supressão dos privilégios da burguesia,
sua deposição como casta dirigente, e o despertar político dos trabalhadores.
Em uma palavra, a igualdade social. Sem patronato, sem proletariado, sem
classes. [Esta declaração] reconhece o trabalho como o único fundamento da
constituição social;  o trabalho, cujo  produto integral deve pertencer ao tra-
balhador.

Estas são pois certas afirmações coletivas anteriores à Comuna, imediata-
mente anteriores, que nos permitem esboçar aquilo que pode ser, em um pri-
meiro e muito rápido esboço, o socialismo econômico tal como ele era visto
então pelas diversas organizações de vanguarda. Pois bem, se nós nos colocar-
mos a questão essencial, que é a de saber em que medida a Comuna procla-
mou o socialismo de seu tempo, aquele socialismo desenhado de maneira
rudimentar – mas ao qual o futuro pertence –, o que vemos nós? O que nos traz
a Comuna? O que ela, finalmente, diz ou faz? Textos fragmentados e circunstan-
ciais. Textos característicos sem dúvida, muito avançados para a sociedade eco-
nômica de então: mas nada que se assemelhe, mesmo nos limites do socialismo
da época, às grandes decisões de princípios, agrárias ou industriais, que foram
tomadas, por exemplo, no dia seguinte à Revolução de Outubro. E, sobretudo,
nada que se assemelhe ao esboço que a Internacional ou os encontros de delega-
dos, de responsáveis parisienses, tinham podido esboçar nos anos mais próximos,
nos meses ou nos dias que precederam a insurreição.

Voltemos, ainda uma vez, à questão que se repete: em que medida a Comuna
foi especificamente socialista?  Podemos lhe creditar diversos textos ou deci-
sões, alguns bem característicos – voltarei a falar disso –, mas que não reto-
mam as grandes declarações gerais que a Comuna, ela própria,  não defende
oficialmente como suas. Eu dizia que alguns destes textos foram característi-
cos. Nós os conhecemos bem. O mais conhecido é talvez aquele de 27 de abril
que concerne à supressão do trabalho noturno dos operários padeiros, que não
tem validade certamente por sua extensão social, cujo valor não está certa-
mente na sua extensão social, mas que vale por sua orientação socialista e sua
significação profunda, visto que a Comuna teve neste ponto de tomar partido
entre o patronato artesanal da panificação e o operário padeiro. É em favor do
operário que ela se pronuncia. E isto, aliás, apesar das reticências, dos protes-
tos, das manifestações do patronato.

Seguramente, ainda, um outro decreto, de 16 de abril, prescreve a gestão
operária e a colocação em funcionamento, pelos operários, das empresas que
tinham sido abandonadas por seus patrões foragidos ou que tinham desapare-
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cido de circulação, “a fim de escapar às obrigações cívicas e sem levar em
conta os interesses dos trabalhadores”. Aqui ainda, vemos claramente uma
intenção. Mas, por ocasião deste decreto, nenhuma proclamação geral foi fei-
ta, nenhuma proclamação assumindo o socialismo da época e retomando ou
evocando as grandes declarações que teriam podido comprometer a Comuna
em face da História.

(...) A Comuna, diante de seu público – diante dos grandes problemas do
socialismo – nem sempre encontrou  as palavras mais acertadas. Tudo se pas-
sa como se um socialismo, ainda contraditório, ainda mal concebido, pade-
cesse de não sei qual incapacidade de se enunciar claramente, de se proclamar
diante do mundo – como governo – em sua novidade e em sua grandeza. Uma
Comuna de maior duração teria encontrado outras ocasiões de o fazer, não
deixando que estas lhe escapassem. (...) A conclusão permanece: a Comuna
permanece aquém do socialismo de seu tempo. A Comuna, no plano econô-
mico, permanece aquém do socialismo tal qual podem contribuir para defini-
lo as decisões tomadas pela Internacional ou pelos agrupamentos franceses,
aos quais só pude fazer uma rápida alusão.

Então, a Comuna, uma revolução socialista? Respondo: a Comuna, ape-
sar de tudo, em uma grande medida, poder operário. A Comuna não trouxe o
socialismo, não lançou esta proclamação solene que a história poderia ter
acolhido. Mas, se  não trazia o socialismo, o carregava em si mesma. Carre-
gava-o por natureza: pelos homens que a compunham, pelas questões que
levantou mesmo que tenha sido breve a sua duração. (...) Não nos esqueça-
mos de que a Comuna durou 72 dias. Não foi mais do que uma fulguração na
história. No total, todos sabem qual foi sua ressonância, qual foi a sua acolhi-
da por todos os partidos socialistas constituídos ou por constituir, na Europa;
e, mais particularmente, pelos partidos socialistas franceses que logo iriam
nascer.

Eis porque nós podemos dizer que a Comuna, pelo apoio popular que a
tinha levado ao poder, por ter começado por Paris, porque a fulguração vinha
de Paris e era percebida como tal em todo o mundo,  foi certamente uma
quarta Revolução Francesa.

Jacques Rougerie – Só posso expressar meu acordo geral com M.E. Labrousse,
apesar de, também como ele, colocar algumas nuances. Impressiona-me, es-
candaliza-me um pouco ouvir dizer que a Comuna – eu simplifico – estava
“aquém”  do socialismo de seu tempo. Seguramente, há textos anteriores que
vão mais longe, que exigem mais do que a Comuna realizou. Mas a prática
não pesa tanto, ou até mais que as palavras? Coletivização (a fortiori, nacio-
nalização), desapropriação dos “Reis das minas e dos trilhos”, isto tudo certa-
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mente não esteve nunca em questão nas declarações da Comuna. Antes de
tudo porque as minas não estavam em Paris, e se impunham problemas mais
urgentes de organização do trabalho, ou até mesmo, de simples retomada do
trabalho em Paris.  A ferrovia – e isto seria também verdadeiro por exemplo
para o Banco da França – pois bem! acontece que a Comuna se sentia, se
considerava o governo de Paris; encarava as ferrovias ou o Banco como bens
nacionais, tratava-se, para ela, de negócios que caberia à Nação (organizada
em comunas) tratar (...); isto é discutido aliás em textos mais “obscuros” que
aqueles que [Labrousse] acabou de citar: Nostag fala disso em seus artigos. Já
que evoquei a questão do Banco da França, devo reconhecer que era uma
tolice tática não se apropriar dele; mas os Communeux  eram aquilo que eles
eram e, para eles, o Banco da França era da França.

Em contrapartida, quanto a uma prática coletivista, no ambiente especial
que é o das profissões parisienses, repito, porque me parece que não consegui
ser suficientemente convincente, que acredito que ela aconteceu, que come-
çou a ser realizada. Como dizia há pouco, “sindicalização dos meios de pro-
dução”; e arrisco agora uma expressão mais forte, que me constrange por seu
caráter retroativo: “sindicalismo revolucionário”.

Ernest Labrousse – São os textos da Comuna que me interessam. Ora, a Comuna
legislou através de seu decreto de abril. E pelo seu decreto de abril, claro, ela vai
permitir um certo número de apropriações coletivas, e com gestão operária. Mas
este não era um texto de princípios. O que eu disse é que a Comuna não inova em
matéria de direito público. Não começa a criar um direito público socialista. Não
socializa. Ela “socializa”  muito mais os problemas políticos, cuja resolução ficou
mais simples num regime de força operária e popular.

Jacques Rougerie –  A Comuna não, eu admito; mas a Comissão do Traba-
lho, sim; ela “socializa” problemas que não eram políticos: modestos proble-
mas de reivindicações operárias cotidianas. E, insisto ainda, no que se refere à
obra de coletivização, ela passa diretamente para as mãos dos sindicatos, em
primeiro lugar, ao dos operários mecânicos que declara, ele, querer abolir a
“exploração do homem pelo homem”. Você falava também do problema do
trabalho noturno dos operários padeiros. Se se trata da Comuna, da Assem-
bléia comunal, digamos que ela esteve bem perto, sob a pressão dos protestos
patronais, de anular pura e simplesmente o texto. Foi a Comissão do Trabalho,
foi Frankel que impediu que isso ocorresse. E não mutilemos o decreto que
emanava da Comissão: ele comportava duas partes, uma consagrada ao pro-
blema do trabalho noturno, a outra, à supressão das agências de emprego,
segunda questão candente que opunha também, desde há muito tempo, pa-
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trões e operários padeiros. Aí, o que aconteceu? Abriram-se, inicialmente,  em
cada subprefeitura – é o aspecto municipal da obra comunalista – registros nos
quais os patrões e operários inscreviam suas ofertas e demandas. Mas, fato
significativo, desde o começo de maio, a colocação dos operários foi confiada
ao sindicato dos operários padeiros. Na prática, o sindicalismo assume o con-
trole. Não me parece que nós estejamos “aquém” daquilo que, por exemplo,
reivindicava a Internacional, “aquém” do socialismo de 1871.

Ernest Labrousse – Esta prática está de tal modo “aquém” que ela retoma em
realidade formas do Antigo Regime. O problema da colocação dos trabalha-
dores tinha sido um velho problema dos companheiros; de todo modo, há
muito tempo, havia três soluções possíveis:  a colocação pelos próprios com-
panheiros, a colocação pelo patrão e a colocação pela municipalidade. Esta
tripla opção permanecia ainda em aberto para o legislador do tempo da Comuna.

Jacques Rougerie – Optou-se preferencialmente pelo sindicato, forma nova.
Por outro lado, ressaltei esta mistura indivisível das tradições e das inovações.

Ernest Labrousse – Nenhuma modificação de estrutura foi introduzida por
aquele decreto. Não iremos repreender a Comuna de 72 dias pelo fato de não
ter criado o novo direito socialista. Mas ela não o anunciou sob a forma solene
que conviria.

Jacques Rougerie – Ela começou a aplicá-lo.

Ernest Labrousse – Ela tampouco começou. A prática da colocação pelo
sindicato já era corrente. Não digo que fosse predominante. A colocação sin-
dical e a colocação pela Bolsa do Trabalho, por exemplo, que vai ser realizada
mais ou menos quinze anos mais tarde, são práticas que não abalam as estru-
turas do mundo capitalista, enquanto que, ao contrário, as declarações da In-
ternacional, de uma certa maneira, as denunciavam.

Jacques Rougerie – Responderei mais uma vez, sem me deixar abalar:
sindicalismo, sindicalismo revolucionário, sindicalização dos meios de pro-
dução, que tinha sido iniciada e que foi interrompida pela Semana sangrenta.
Antes não existiam “sindicatos”, no sentido próprio do termo.

Ernest Labrousse – Nós voltamos à Comuna dos 72 dias, o que não impediu
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que durante esses 72 dias nenhuma grande proclamação da chegada do socia-
lismo tenha saído da Comuna.

Jacques Rougerie – Poderíamos encontrar textos da Comissão do Trabalho,
mas não tenho tempo de citá-los aqui. De que  servem as proclamações feitas
pelos do alto se a ação vinha da base?

Ernest Labrousse – De que servem os Direitos do Homem?

M. Moissonnier – Gostaria de, brevemente, trazer para este debate tão vivo
um documento que pede uma reflexão, me parece, sobre um outro aspecto do
problema: o da articulação do passado e do futuro no interior da Comuna.
Esta, indiscutivelmente, tem seus aspectos de repetição, chega mesmo a falar
na linguagem do passado. Mas foi ela a execução de um testamento de 1792
ou de 1848, ou ainda, a utilização relativamente lúcida de uma experiência
nacional que resulta daquelas revoluções? Gostaria de lhes submeter o texto
de um cartaz que me parece exprimir esta espécie de aliança lúcida entre as
formas herdadas da experiência passada e os objetivos novos sugeridos pela
Internacional. É um documento que convoca os cidadãos do IIo distrito para
uma ação política pela construção de uma nova ordem fundada na justiça e no
trabalho. Cito:

É preciso mais do que nunca nos interessarmos pela vida pública. É preciso
vos reunir, vos agrupar, reconstituir de alguma maneira os distritos, as assem-
bléias primárias das quais a Revolução de 1789 retirou, em parte, a sua força.

Jacques Rougerie – Permito-me acrescentar que os membros da Comuna do
II o distrito são todos Internacionalistas: E. Pottier, Serraillier, J. Durand,
Johannard.

M. Moissonnier – Eu ia dizer  isso. A seqüência [do documento citado] é, de
fato, esta:

Desse modo, realizar-se-á, pelos esforços de cada um, este grande princípio
da renovação social: a emancipação dos trabalhadores pelos próprios traba-
lhadores.

É evidente que por trás desta referência aos estatutos da A.I.T. há implici-
tamente todo o peso das discussões e das reflexões que aconteceram no seio
da Internacional, as quais foram evocadas por Ernest Labrousse há pouco.
Meu problema, quanto a este documento concreto, é a articulação  entre reno-
vação e herança.
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Jacques Rougerie – Os Internacionalistas estão, com efeito, no centro do
problema, porque é freqüente  empregarem as palavras antigas, falarem a ve-
lha linguagem, e são eles, ao mesmo tempo, os elementos mais renovadores,
diria quase que os únicos renovadores em matéria social, em 1871. Mas esses
dois aspectos caminham juntos e não podem ser separados: [no hino] A Inter-
nacional, [fala-se dos] “Reis das minas e da ferrovia”, mas também [dos]
“tiranos”. “Nada de direitos sem deveres,…” diz ela. Isso também está nos
estatutos da A.I.T., mas Dommanget  acaba de nos lembrar, em seu livro sobre
Eugène Pottier que era igualmente uma frase de Babeuf, em 1790. Em todo
caso, perguntaria a Ernest Labrousse: qual texto mais belo, “em direito”, que
“a emancipação dos Trabalhadores será obra dos próprios Trabalhadores”?

Ernest Labrousse – Estamos completamente de acordo, mas, repito, [eu]
falava da Comuna, [do] Governo [da Comuna].

Jacques Rougerie – Ela me interessa infinitamente menos que aquilo que acon-
tecia na base, e que continuamos a não discernir bem, pela ausência de fontes.

Ernest Labrousse – Mesmo se o Governo da Comuna não proclamou os
direitos do trabalhador, sabendo o quanto era frágil o seu poder (...),  mesmo
se isso era assim, a Comuna podia pensar que um grande chamamento não
ficaria sem ressonância, sem eco, na Europa e na História. Esse grande cha-
mamento não aconteceu. O que certamente não impede a Comuna de ser o
governo da renovação do qual falei, trazendo, em si, o socialismo. [Mas] ele
não trouxe um grande pensamento, uma grande chama.

Jacques Rougerie – É que, para retomar os termos de Vaillant, o Governo da
Comuna era uma assembléia de “pequenos burgueses tagarelas”*.

Ernest Labrousse – É verdade! Estamos totalmente de acordo*!

J. Gaillard  – Ao escutar sucessivamente a fala dos relatores, tive um pouco
(...) a impressão de uma interpretação “saudosista”. De minha parte, o que me
impressiona, seria, antes, a explosão das tendências do passado que cada um
de vocês evocou. A embalagem não representa mais o conteúdo. O passado

* N. do ed. O contexto sugere que essa afirmação foi feita em tom de ironia.

* N. do ed. Idem nota anterior.
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subsiste como linguagem, mas há outra coisa, uma contribuição que é, ao
menos, tão rica quanto as lembranças. Acredito aliás que é isso que vocês
pensam. De início, tomarei um exemplo um pouco exterior a esta inflexão do
que quero falar: trata-se da atitude dos Internacionalistas no momento em que
a guerra começa. Jacques Rougerie disse, a  propósito desta última, que reen-
contramos os “ecos de 89” e isso é completamente exato. Mas existe também
um documento importante, uma carta de 18 de julho de 1870, assinada por
Internacionalistas que não eram de pouca importância, Malon, Combault,
Chalain, Johannard, na qual se explica que os Internacionalistas viram muito
claramente o exagero que se desenvolvia na corrente patriótica, que seu obje-
tivo permanece sendo sempre a República universal, mas que se não se quer
deixar escapar a oportunidade de uma revolução, é necessário seguir a tendên-
cia geral, não se afastando das massas.

Outro exemplo, este mais próximo do debate, é a palavra “Comuna”. Como
disse Jacques Rougerie, J. Dubois toma-a como um ressurgimento de 1793. O
que quero salientar aqui é que há, entre os Communards , o desejo de ultrapassar
a Revolução, de descobrir, através do exemplo revolucionário, de chegar a uma
realidade nacional mais profunda. Encontramos no Jornal Oficial  [Journal officiel]
da Comuna, uma definição desta que lembra o precedente das comunas medie-
vais, que é uma maneira de dar às palavras – coisa que faz todo governo novo  que
procura se firmar – seu sentido mais amplo, para que o maior número possível
concorde em dar a sua  adesão. E  talvez  esta seja  uma da razões que fazem  com
que a Comuna não tenha lançado declarações socialistas que estivessem “à altu-
ra” do pensamento socialista real do seu tempo, como ressaltou Ernest Labrousse.

Mas, finalmente, passo a um texto que considero essencial. Trata-se da orga-
nização do trabalho das mulheres, problema sobre o qual Jacques Rougerie foi
breve. Houve o projeto da Comissão do Trabalho, que começou a ser elaborado
em 12 de abril e foi enviado à Comissão das Finanças onde permaneceu por um
mês e (...), em seguida, foi esquecido. Ora, nesse assunto, parece-me que há o
novo, muito mais novo que aquilo que foi feito para os operários padeiros, ou (...)
que o decreto de 16 de abril, medidas para as quais poderíamos encontrar facil-
mente numerosos precedentes. As mulheres vieram ao encontro da Comissão do
Trabalho para pedir emprego, e isso respondia a uma necessidade imediata, uma
vez que os empreendedores não lhes  davam mais [emprego], ou  as contratações
eram feitas a preço muito baixo. Mas as coisas não ficaram por aí e foi então que
o problema tomou dimensões mais vastas. Levantavam-se duas questões: a do
futuro  do projeto, a do papel do governo, do governo do futuro.

Primeiro tema: iriam simplesmente abrir oficinas para fazer camisas
[“vareuses”41] e calças, a um bom preço, com empreendedores do [bairro do]

41  N. do T.:  camisa usada pelos marinheiros e trabalhadores.
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Marais? Há um projeto, de autoria de Elisabeth Dimitrieff, que propunha uma
reorganização fundamental, com oficinas especializadas em flores, plumas,
bordados, roupas infantis ... , em suma, todas as profissões femininas da épo-
ca. Tratava-se de dar imediatamente trabalho às operárias, mas afirmava-se
igualmente que seriam viabilizadas oficinas para uma produção para o merca-
do, não somente para as necessidades urgentes do Estado em guerra, e que
estas oficinas perdurariam após a guerra.

Segundo ponto: qual seria o papel do Estado? O projeto de organização
me aparece, neste aspecto, muito diferente  do que tinham concebido, por
exemplo, com as oficinas nacionais*. Realiza, segundo penso, uma simbiose
original. As oficinas são cooperativas, as mulheres, elas próprias, as dirigem,
segundo os modelos daquele tempo – iriam procurar trabalho em um local
qualquer de distribuição, que, em seguida, seria levado para casa, porque as
mulheres não queriam trabalhar na fábrica ou na indústria.  Está previsto que
o Estado emprestará os locais, ajudará na publicidade. Toda uma articulação
se instaura entre as organizações femininas e o Estado que pode lhes dar sus-
tentação. Eis aqui duas breves passagens dos “considerandos” que encimam o
conjunto do projeto:

[…] O movimento que acaba de  acontecer foi tão inesperado, tão decisivo
que as políticas de profissão não compreenderam nada, e viram neste grande
movimento apenas uma revolta sem importância e sem finalidade.

Outros trataram de circunscrever a própria idéia desta revolução,  reduzindo-a
a uma simples reivindicação do que  chamam  “franquias municipais” [“les
franchises municipales”]. O povo que não está cego pela ficção governamen-
tal nem pela pretensa representação parlamentar, afirmou claramente, ao pro-
clamar a Comuna, [aqui o texto apresenta diversas imprecisões],  a criação
de uma ordem nova de igualdade, de solidariedade e de liberdade, que será o
destino da produção comunal […].

Eis um projeto que me parece  similar ao que Jacques Rougerie chama de
“socialismo de 1871”. Não emana das camadas mais avançadas do proletaria-
do ou, se quisermos, das “novas profissões”, mas das profissões mais antigas
que, sem dúvida, são também as mais sofredoras. Se, como disse Jacques
Rougerie, a população parisiense permaneceu mais ou menos equivalente, em
sua composição “numérica”, ao que ela era em 1848 ou antes, é ainda assim
com mudanças em profundidade – que, de minha parte, não chamarei de “de-
talhe” – que tornam a condição popular mais penosa, particularmente no que
concerne à exploração do trabalho feminino.

* N. do ed. Oficinas estatais, reivindicadas pelo movimento operário e criadas pelo governo logo
após a Revolução de 1848, para dar emprego aos trabalhadores desempregados.
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Jacques Rougerie – No que se refere à atitude dos internacionalistas às vés-
peras ou à espera imediata da guerra, sim; eles seguramente se declararam
contra ela, contra toda guerra dinástica, em nome da República universal, e o
disseram claramente (e corajosamente) em seu Manifesto Contra a Guerra, do
mês de julho. Não é menos verdade que, bem depressa, eles também se torna-
ram patriotas “extremados”, e Marx  os desaprovou bastante. Patriotas, no
sentido do Ano II. E esta é uma fórmula que eu já empreguei: nenhuma Inter-
nacional  jamais resistiu a uma guerra.

No que diz respeito ao trabalho das mulheres, é verdade que eu examinei
muito rapidamente. Mas esse texto que você menciona – ou mais extamente,
esses textos –, que eu conhecia bem,  já os tinha reproduzido amplamente [nos
meus livros] Procès des Communards  e  Paris libre, e hoje eu não tenho quase
tempo para os analisar.  Digo os textos, pois há, de uma parte, o projeto de Elisabeth
Dimitrieff, que é do [período final] da Comuna e, de outra, os projetos da Interna-
cional Bertin, que são do início, e é deles que você retira as considerações que
cita. Lembro-o apenas  para, uma vez mais, salientar que, em um estilo totalmente
anti-autoritário, a Comissão do Trabalho finalmente decidiu dar  apoio à Câmara
sindical das mulheres que Elisabeth Dimitrieff queria construir. O projeto não foi
enterrado, ao menos sob sua forma final, porque representantes das mulheres
aparecem, por exemplo, na Comissão de Investigação e de Organização do Traba-
lho, fundada em 18 de maio. Você tem toda razão em salientar que aqui há o novo,
sobretudo, essa idéia de um sindicalismo feminino: para Dimitrieff, as associa-
ções produtivas iriam se unir em federações, seus membros deveriam aderir à
Internacional. Entretanto, acredito que poderíamos encontrar premissas impor-
tantes de tal movimento, em particular, em 1848 e até mesmo no Ano II.

R. Gossez – Em 1848, não se ficou apenas no projeto, passou-se à ação, e
20.000 operárias trabalharam do fim de março até o fim de julho nas oficinas
de mulheres das prefeituras, sob a direção de Buchez, seu responsável na Prefei-
tura de Paris. Quando esse foi substituído na Prefeitura de Paris, os subprefeitos
dos distritos quiseram manter o trabalho das mulheres contra os interesses dos
donos das confecções e um grande debate se produziu, tendo em vista que, na
metade dos distritos, as mulheres administravam, elas próprias, aquelas oficinas.
Em  grande medida, em1848,  as mulheres auxiliaram, desse modo, na manuten-
ção de seus homens em greve ou desempregados, porque elas trabalhavam graças
a essas oficinas como modistas, costureiras, camiseiras … A este movimento
estavam estreitamente ligadas Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, Pauline Rolland…
Em conseqüência, não se partiu de uma idéia para impor uma prática, mas de uma
prática para desenvolver uma idéia, e esta prática foi a da União das Associações
Operárias, realizada em 1849-1850, por Jeanne Deroin.
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(...)

Albert Soboul – Para retornar ao problema do trabalho feminino evocado por
J. Gaillard, encontramos, em 1793, guardadas as devidas proporções, projetos
totalmente semelhantes às oficinas seccionárias, organizando o trabalho femi-
nino, em particular, para o vestuário das tropas, projetos que tendem a se
chocar contra as estruturas do capitalismo comercial. Penso que há uma linha
reta que vai de 1793 a 1848 e a 1871.  Em que medida há em 1871 verdadei-
ramente  renovação  em relação a essa longa tradição de reivindicações operá-
rias femininas?

J. Gaillard  – Trata-se de criar cooperativas que permanecerão depois.

Albert Soboul - Nesse sentido, há ampliação, com efeito. Digamos que a
renovação consiste em uma ampliação da perspectiva, mas  há igualmente na
base uma tradição antiga.

D. Lekovic – De minha parte, gostaria de salientar o lado dialético na pesqui-
sa histórica. Penso que insistimos demasiadamente na continuidade, e não o
suficiente na descontinuidade histórica que a Comuna representa. É preciso
considerá-la  como um exemplo particularmente claro da retomada das anti-
gas formas para lhes dar um novo conteúdo. De minha parte, insisto  no aspec-
to renovador da Comuna. Quanto mais durou, mais se purificou da antiga
tradição. Tivesse durado mais ainda, creio eu, teria desenvolvido mais seu
conteúdo social, socialista.

Jacques Rougerie –  Evitemos  reescrever a história! Dialética, estou de acor-
do, ainda que com bastante freqüência, infelizmente, os historiadores usem
mal esta palavra; mas, uma vez que a pronunciamos, maior é a necessadade de
analisar! E receio um pouco  que você procure extrapolar para o futuro o que
me proibi a priori, para não falsear a descrição, a análise do acontecimento
específico de 1871. Daí surgem as questões que lhe devolvo: o que você  colo-
ca nesse conteúdo novo no interior de formas antigas (...)? Quais os outros
exemplos que você nos daria da renovação, além daqueles que já evoquei, os
quais me pareciam suficientes para caracterizar 1871 também como revolução
socialista?

D. Lekovic – A herança histórica, em situações diferentes, toma, incontestavel-
mente, significações diferentes. E como exemplos precisos daria a radicalização
da revolução, as exigências no plano econômico, a insistência dada à supressão da
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exploração, os projetos eventuais de nacionalizar os meios de produção.  Há toda
uma evolução no sentido de um crescendo  revolucionário.

Jacques Rougerie – Creio não ter dito nada diferente. Quanto ao crescendo,
parece-me que começa pelo menos no Ano II, e, em boa música, crescendo
exclui qualquer idéia de descontinuidade.

D. Lekovic – Os Communards ultrapassaram amplamente, dadas suas exi-
gências, o quadro do Ano II.

Albert Soboul – Evidentemente!  Nenhum de nós pensou  demonstrar o con-
trário.

M. Johnstone – Jacques Rougerie nos descreveu a Comuna como revolução
socialista. Ele não diria coisa semelhante, segundo penso, das revoluções de
1793 e de 1848. Mas diz, ao mesmo tempo, que não há diferença de fundo
entre 1871 e essas revoluções precedentes. Isso não é contraditório?

Jacques Rougerie – Você me leva para mais longe do que eu mesmo fui. Eu
havia assinalado, acentuado, excessivamente talvez, as semelhanças “de fundo”.
Não tinha dito  que não havia diferenças de fundo. Aliás, penso que R. Gossez lhe
diria que 1848 é que foi, em realidade, a primeira revolução  socialista.

R. Gossez – Não! A revolução de 1848 é social, “prólogo de uma revolução
social”, como a definiu precisamente o poeta helenista Louis Ménard. Não há
ideologia socialista, mas associacionista, na revolução de 1848, até a repres-
são de Junho. O estudo do vocabulário, como foi feito, em particular, por
Michèle Lefbvre, das petições operárias dirigidas ao Comitê do Trabalho,
demonstrou isto. Democratas antes de tudo, os operários de Paris desorienta-
ram-se com a doutrina estatizante de Louis Blanc.

Ernest Labrousse – Reivindico também, para 1789, o título de revolução
social, não obstante a luta de classes ser ainda triangular.

R. Gossez – A tomada de consciência socialista veio do choque da repressão.
Os operários de Paris disseram a si mesmos: “Pois não é que os democratas
socialistas, aos quais negamos nosso voto, têm razão!”. Um número conside-
rável tinha se pronunciado por Bonaparte, em junho, e quando foram massa-
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crados, votaram em Bonaparte e nos socialistas,  não votaram nos republica-
nos. Eis  a tomada de consciência “socialista”, eleitoral, se assim se quiser!
Quando se recebe balas, se começa a compreender. Mas entre fevereiro e ju-
nho, eles agiram por conta própria, de acordo com os seus hábitos. E esses
hábitos já eram “sociais”. De onde Louis Blanc e Buchez foram tirar suas
idéias? Dos próprios operários e, muito particularmente, de dois documentos
bem precisos. Quando, em 1840, Louis Blanc publica sua História dos dez
anos [Histoire de dix ans],  ele cita as fontes: a experiência das oficinas de
greves dos alfaiates e dos sapateiros. (...) Dali ele retirou  a lição: “Eis enfim
encontrada a forma social da emancipação dos trabalhadores!” (...)

Quanto a Buchez, sua célebre idéia da associação do trabalho, concorrencial,
ele a tinha tomado de um projeto de oficina dos operários marceneiros que
tinham pretendido se associar. No texto [de Buchez],  apareciam seus próprios
acréscimos, modificando o projeto à sua maneira, dando-lhe uma finalidade
simplesmente comercial. (...)

Não seria possível encontrar, em uma época anterior, essas organizações
de autodefesa dos produtores?

D. Johnson – Uma pergunta a Jacques Rougerie. Não cabe na análise levar
em conta o isolamento de Paris? Você fez comparações entre a Comuna e as
outras revoluções, mas me parece que há uma  considerável diferença, em
1871,  de uma Paris isolada do resto da França, com o Sítio, depois com o
bloqueio de Thiers, que fez aquilo que Carlos X, em 1830, e Bugeaud, em
1848,  deveriam ter feito para vencer. Não podemos deixar de pensar nas con-
seqüências  deste isolamento de Paris sobre as atividades da Comuna.

Jacques Rougerie – Sem dúvida, os parisienses fizeram apenas uma “revolu-
ção parisiense”, e eu disse uma palavra sobre isso que denomino, na falta de
um termo mais apropriado, uma espécie de ingenuidade. Eles controlam ape-
nas Paris e, por conseqüência, pretendem, ou  ousam, ou sabem, legislar ape-
nas para Paris – [lembrem-se da questão] das ferrovias, das minas e do Banco
da França. Não se toca naquilo que pertence à França, e isso limita, com muito
evidência, consideravelmente, a dimensão da sua obra, em particular, da obra
socialista da Revolução de 1871. Costuma-se, espera-se, para ir mais longe,
que o restante do país siga sua capital, o que desta vez não aconteceu. Mas
permitam-me  ir mais longe nesta resposta, porque,  penso eu,   nos colocamos
em um terreno que iremos logo abordar quando falarmos das Comunas [que
ocorreram nas cidades da província e, naturalmente, das relações entre Paris e
a província. O que teria feito, o que não teria feito uma França toda ela revo-
lucionária? Mas, deste modo, começo a reescrever a história.
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