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INTRODUÇÃO

Tendocomobaseumdebateabertoelivre,oPOUSpretendeuduascoisas,

emsimultâneo,comoCampodeformação,organizadopeloseunúcleona

MarinhaGrande,de25a27deJulho:

.Armarosseusmilitantesparainterviremmaiseficazmentenaluta

declasses,numasituaçãoemqueodesenrolardessalutaécada

vezmaisvelozeinclui,amiúde,situaçõesnovas,emrelaçãoàs

quaisnãoépossívelrespondersemumasólidaformaçãoteórica

quenospermitacompreenderasleisdaHistóriaedalutadeclas-

sesenosajudeaagirperanteosproblemasqueacadamomento

secolocam,easvariaçõesquepossamconter;

.Exporasbasesprogramáticasdanossaorganizaçãopolítica,de

formadesenvolvidaesistemática,visandoconvenceraquelesque,

nãopertencendoaoPOUS,têmagidoconnosconalutadeclasses

(nomeadamentenoMRMT)outêmentabuladoumadiscussãocom

osseusmilitantes.

DuranteoCampofoiapresentadaedebatidaahistóriadoMovimentoOpe-

rárioInternacional,desdeasuaorigematéaosnossosdias,efoitambém

discutidoqueprogramaepartidopolíticossãonecessáriosparaajudaros

trabalhadoreseospovosaedificaremumanovasociedadeassenteemprin-

cípiosverdadeiramentesocialistas.

Consideramosque,globalmente,osobjectivosdestenossoCampodefor-

maçãoforamconseguidos.

Nestapublicaçãodamoscontadasconclusõestiradassobrecadatemade-

batido,bemcomodasexposiçõesequestõeslevantadasemalgunsdosde-

bates.

Noseufinal,editamosatraduçãoemportuguêsdotexto“Classe, Partido,

Direcção” queTrotskyiniciounoanoanterioraoseuassassinatoenunca

completou.Apesardisso,tomandocomobaseosacontecimentosdarevolu-

çãoemEspanha(entre1936e1939)eaformadeactuardasforçaspolíticas

queagiamnoseiodomovimentooperário,sobopontodevistadométodo

deanáliseeorientaçãopolítica,estetextocontinuaaserfundamentalpara

acompreensãodastarefasedométododeconstruçãodopartidorevolucio-

nárionosnossosdias.
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Conclusões do debate sobre o tema “Marxismo”
Algumasquestõessuscitadasnaapresentaçãoedebatedotema:

·Amudançadeparadigmaoperadanopensamentocientíficoapartirdosec.

XVIIIeXIX:materialismo,positivismo,darwinismo.

·Osurgimentodomarxismonosec.XIX,contextodoprocessodaindustria-

lizaçãonaEuropa;

·OmarxismoenquantosistemadasideiasdeMarxeEngels,sínteseede-

senvolvimentodonovoparadigma(filosofiaalemã/Hegel,teoriaeconómica

Inglesa,pensamentosocial/francês);

·Ostêsplanosdomarxismo:filosófico(materialismodialéctico),económico

(opapeldaeconomianosprocessosdetransformaçãodassociedades),so-

cial(infraesuperestrutura,lutadeclasses,organizaçãodeclasse,processos

revolucionários):

·Materialismodialéctico

·IªInternacional,aintervençãodeMarxeEngels

·Sindicalismoepartidos

·OManifestodoPartidoComunista

·IVªInternacionalemarxismo

Principais conclusões:

1.Aceitaçãodavalidadeactualdastesesfundamentaisdomarxismo–en-

quantodoutrinaestabelecidaporKarlMarxeFriedrichEngels–nosplanos

filosófico(materialismodialéctico),económicoepolítico;

2.Entendimentodomarxismocomodoutrinadinâmica,decorrente,assente

edesenvolvidacombasenainter-relaçãoentrereflexãoteóricaeacçãoprá-

ticadeintervençãonosprocessosdetransformaçãodinâmicaedialéctica

dassociedades,reconhecendonesseprocessoopapelfundamentaldaluta

de classes.

3.Entendimentoevalorizaçãodomarxismocomoinstrumentoteóricofunda-

mental,indicadordométododeanálise,fundadonoconceitodemateria-
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lismo dialéctico,para,emcadamomentodoprocessodetransformação

dassociedades,estabeleceraorientaçãorevolucionáriaadequadaàsupe-

raçãodassuascontradições.

4.Entendimentodomarxismoenquantodoutrinaqueexige,paraaacçãoprática

comoparaareflexãoteórica,aidentificação,arecusaeocombate,ao dogma-

tismo,comoaopraticismo,defendendo,emcadamomento,aexigênciada

adequadaarticulaçãoentrepensamentoeacçãorevolucionária.

5.Entendimentodomarxismoenquantodoutrinaparaaacçãopráticadein-

tervençãoconcretaemtodososplanosdoprocessodetransformaçãodas

sociedades,istoé,longedeselimitaràacçãointerpretativadosprocessos

(teoria),exigeaparticipaçãoactivadirectanosactosdetransformaçãocon-

cretosdalutadeclassesemcurso,emcadamomentoeemcadafrentedeste

processo(prática),articulando pensamento e acção.

6.Entendimentodomarxismocomodoutrinaqueregista,numaperspectiva

histórica,econfirmaemcadamomentodahistóriadahumanidade,opapel

fundamentalque desempenhaanecessidadedaexistência da organização

revolucionária,paraaintervençãonoprocessoemcadaumadassuaseta-

pas,eemparticularparaqueosaltodialécticoqualitativopossaocorrer,de-

signadamente,paraqueumasituaçãorevolucionáriapossatransformar-se

emrevolução.

7.Emsuma,entendimentodomarxismo como doutrina que, longe de

estar ultrapassada, continua a ter, hoje, lugar fundamental para o cor-

recto entendimento do modo de desenvolvimento dos processos revo-

lucionários de transformação das sociedades, nas escalas locais,

nacionais, regionais ou globais de desenvolvimento do processo.

8.Decorrentedoacimareferido,assumemoPOUScomopartidomarxista.

Síntese da discussão sobre o tema 
Capitalismo e Socialismo

Aleicentralouchavedomododeproduçãocapitalistaéalei do valor ou

lei da mais-valia.Amais-valia consistenadiferençaentreovalordaforça

detrabalhonecessáriaparaproduzirumamercadoriaeovalorqueodetentor

dosmeiosdeprodução(capitalista)paga,ousejaosalário.

Ataxa de exploração éoquocienteentreamais-valia(MV)eocustodosa-

lário–capitalvariável(V).
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Eataxa de lucro éoquocienteentreamais-valia(MV)easomadocapital

constante(preçodasmatériasprimas,máquinas,…(C)comopreçodosalário.

Noperíodoascendentedocapitalismo–quandohaviasempremercados

paraabsorverasmercadorias–ocapitalismodesenvolveuasforçasprodu-

tivas,deformainéditanahistóriadaHumanidade,mesmoseissofoisempre

feitoàcustadaexploraçãobrutal,daviolênciaedosofrimentohumano.

Ocapitalismorealizouaunidadedomercadomundialeadivisãointernacio-

naldotrabalho,ecriouumaclasseproletáriatambémàescalamundial.Ela

éaprincipalforçaprodutiva.

Crioutambémocapital financeiro –asomadocapitalindustrial,docapital

agrícolaedocapitalbancário(incluindoosjuros).

Aacumulaçãoeconcentraçãodariqueza,emsimultâneocomoempobreci-

mentoderegiõesinteirasdoplaneta,geraumasituaçãodesobreprodução,

poisasmercadoriasproduzidasnãopodemserescoadasnomercado.Em

consequência,oinvestimentodocapitalfinanceirodeixaderealizar-senatu-

ralmentenaesferadaprodução.

Aconcorrênciaacelerada,paracadaumconquistarosmercadosaooutro,só

podeserfeitabaixandoocustodaprodução,aumentandoataxadeexploração.

Porisso,ocapitalfinanceirodesloca-sedepaísparapaís,àprocuradoslugares

ondepossabaixarocustodossalárioseassimvendermaisbaratoasmerca-

doriasproduzidas,arruinandoaquelesqueonãoconseguiremfazer.

Estaéaépocaemquevivemos,aépocahistóricadominadapelocapitalfi-

nanceiro.Éaépocadocapitalismoimperialista,caracterizadapelofactode

queas forçasprodutivas,àescalaglobal,nãopodemdesenvolver-se.É

assimqueasobrevivênciadosistemacapitalistaassentanadestruiçãoem

massadasforçasprodutivas,dasquaisaprincipaléotrabalhohumano.Um

terçodoproletariadomundialestánodesemprego.

Hásectoresdaburguesiaecorrentespolíticasadefenderemum“capitalismo

de rosto humano”,adenunciaremaespeculaçãofeitaemnomedocapitalfi-

nanceiro,comose,naépocadoimperialismo,pudesseseparar-seocapital

“ruim”quedestróiasforçasprodutivaseoutro“bom”queasdesenvolvesse.

Actualmenteháumsócapital–ocapitalfinanceiro.Eleestánosbancose

asfamíliasnãopodemviversemele.

Nósnãosomospelo“capitalismoderostohumano”.Somospelosocialismo,
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paraqueasforçasprodutivaspossamserdesenvolvidas,paraqueaHuma-

nidadepossaviver.

Osocialismoéumanecessidade,nãoapenashistórica,mascadavezmais

imediata.

Osavançostecnológicoschocam-se,deformabrutal,comanecessidadede

desenvolvimentodasforçasprodutivas.Aofalarmosassim,falamosemter-

mosdedesenvolvimentodaHumanidade.SóumapequenaparceladaHu-

manidadetemacessoàsconquistastecnológicas.

E,pelocontrário,estesavançostecnológicostornaram-senuminstrumento

dedominaçãoimperialista.

AUniãoEuropeiadecideaproduçãoquepodefazercadapaísecontrola

essaproduçãoatravésdasnovastecnologias.

Oimperialismonorte-americanotem4milhõese200milpessoasaoserviço

daespionagem,emtodoomundo.

AIVªInternacionalnãoestácontraoprogressotecnológico.Masconsidera

queelesópoderáserusadoaoserviçodaHumanidade,comumasociedade

ondeapropriedadeprivadadosmeiosdeproduçãoestejasocializada,para

queoinvestimentosejafeitonabasedeumplaneamentodeacordocomas

necessidadesdaspopulaçõesenoquadrodacooperaçãoentreospovos

Principais conclusões do debate

“Nos paraísos planetários do narcotráfico”

-Duranteodebateforamdadosalgunselementoscomplementaresemrela-

çãoaosdadosnaIntrodução(cujasúmulaestánodocumentoanexo)eavan-

çadosoutrosparaoaprofundardaelaboraçãopolíticasobreestetema.

-Concluiu-setersidoacertadoincluirestetemanonossoCampodeformação.

-FoireconhecidaanecessidadedoPOUSestabelecerumprogramadecom-

bateedeintervençãonestaárea,queconstituiumatemáticaaque,nomea-

damente,ascamadasjovenssãomuitosensíveis.

-FoidecididoencarregaroSecretariadodopartidodeaprofundaraelabora-

çãopolíticasobreestetema(edaquiloquesignificaparaosistemacapitalista
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autilização–nomeadamenteparaadestruiçãodajuventude–eonegócio

donarcotráfico)edepromoverdebatesalargadossobreele.

Conclusões do debate sobre o tema 

“A crise do capitalismo e a sua expressão na crise ecológica”

Duranteodebateforamdadosalgunselementoscomplementaresemrelação

aosdadosnaIntrodução(cujasúmulaestánosanexos)eavançadosoutros

paraoaprofundardaelaboraçãopolíticasobreestetema(tambémconsta

dosanexos).

Concluiu-setersidoacertadoincluirestetemanonossoCampodeformação.

FoireconhecidaanecessidadedoPOUSestabelecerumprogramadecom-

bateedeintervençãonestaárea,queconstituiumatemáticaaque,nomea-

damente,ascamadasjovenssãomuitosensíveis.

FoidecididoencarregaroSecretariadodopartidodeaprofundaraelaboração

políticasobreaEcologia(edaquiloqueestáemjogoquandoseabordaaques-

tãodaNatureza/ambiente)edepromoverdebatesalargadossobreestetema.

Conclusões do debate sobre “Bolchevismo”

-Foiperguntado,nodebate,quaisosestatutoseoprogramadoPOUS,esalien-

tadaanecessidadedeoconstruirereforçarsobreométodo“bolchevique”.

-Outroscamaradassublinharamométodo“bolchevique”deconstruçãodo

partidointervindonalutadeclasses,sobrealinhadafrente“únicaoperária”

enãocomoumclubedediscussão;aactuaçãodosmilitantesdoPOUSno

sectordoensinofoiapontadacomoexemplodestemétodo.

-Foisalientada,ainda,anecessidadedeconstruiroPartidonãoapenascom

elementosnovosmastambémcom“velhos”elementosganhosaosaparelhos

burocráticosemcriseedaíaimportânciadeestruturastransitórias,comoo

MRMT,paraosassociarnocombatepolítico.

-ReforçaroPOUSereestruturaroseufuncionamento,associandonomea-

damenteosmilitantesganhosrecentemente,àstarefasdeDirecçãodaacti-

vidadenaMarinhaGrandeeemLisboa.
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Conclusões do debate sobre o tema

“O 8º Congresso da IVª Internacional e a construção do partido 
em Portugal”

O8ºCongressodaIVªInternacional abordou,entreoutrascoisas,arelação

entreocombatepelaFrenteúnicaanti-imperialistaeaFrenteúnicaoperária.

E,emvirtudedasituaçãoactual,fezdadefesadaunidadeedasoberania

daArgéliaumaquestãocentral.Argéliaqueestáameaçada,militarepoliti-

camente,peloimperialismo,porcausadasuarecusaemparticiparnasaven-

turasmilitaresdeste,epormanteropetróleoeogásnacionalizados.O

Comíciode28deJunho,emArgel,fezumApeloparaquesejadesenvolvida

umacampanhaemtodosospaíses,questãoquesetratadeconcretizarem

Portugal.

O8ºCongressodaIVªInternacional iniciouodebatesobreareorganização

danossaactividadenaEuropa.Numasituaçãoemqueacriserevolucionária

iniciadanaGrécia,emPortugaleemEspanhaameaçaoconjuntodoconti-

nenteeuropeu;sãoosprimeiroselementosdaresistênciadasmassasaos

planosdeausteridade–exigênciadocapitalfinanceiro–ditadospelaTroika

eaplicadospelosgovernosquesesubmetemaeles.Isto,aomesmotempo,

aceleraadecomposiçãodetodasasinstituiçõesdaUniãoEuropeiaedos

governosqueasdefendem.Assimcomoadetodasasforçaspolíticasque

defendemaUE,aindaquecoloquemanecessidadedasuareforma.

-DopontodevistadaIVªInternacional,aorientaçãoestratégicaéalutapelos

EstadosunidossocialistasdaEuropa,sobaformade“PelaUniãoLivrede

naçõessoberanas,libertadasdaopressãoedaexploração”esobreabase

dodesmantelamentodasinstituiçõesdaUE;

-Estamosnumaviragemhistórica,emqueasnossassecçõesnaEuropa

nãopodemcontinuaraactuarisoladamenteemcadapaís.Devemosdefinir

aestratégiadeconstruçãodoPartidorevolucionário–combasenaorienta-

çãodeconstituiçãodePartidosoperáriosindependentes(POI),sobformas

particularesacadapaís.

EmPortugalprecisamosdeavançarnareorganizaçãodoPOUS,eprecisar

asformasdetransição.OMRMTtemcomovocaçãoconverter-senumagru-

pamentopolíticoqueavanceapalavradeordemdeconstruçãodeumPOI,

aindaquenãodeimediato;

Paraissotemosqueavaliar,deformaprecisa,asrelaçõesactuaisentreos

aparelhos,ospartidos,ossindicatoseaclasse,quesemodificaramqualita-

tivamentenoúltimoperíodo;
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ANEXOS

O que é o marxismo?

O que é o capitalismo?

O que é o socialismo?

Nos paraísos planetários do narcotráfico

-Resumodaexposição

-Questõeslevantadasnodebate

A crise do capitalismo e a sua expressão na crise ecológica

-Resumodaexposição

-Elementoscomplementaresaosdados

naintroduçãoequestõeslevantadasnodebate

O que é o bolchevismo?

Classe, Partido e Direcção
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ÉnecessáriaarealizaçãodeumCongressodoPOUSqueabordeestaques-

tão,paradefinirasmediaçõestransitórias.Partindodaintervençãonaluta

declasses,efugindodequalquerpropagandismo.

Sãoindispensáveismedidasdeorganização,paraintegrarnovosmilitantes,

reafirmandodeformaconcretaoscritériosbolcheviquesparareforçaraor-

ganização.
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Folheto/resumo (Documentos de formação)

Karl Marx                                                 
Friedrich Engels

O que é o MARXISMO?

Há mais de 160 anos, Karl Marx e Friedrich Engels

publicavam o Manifesto do Partido Comunista (1848)

Neleescreveram,nomeadamenteapropósitodocomunismo: «A partir do

momento que se fala de uma ideia que revolucione toda uma sociedade, ape-

nas se enuncia o facto que, no seio da antiga sociedade, os elementos da

nova sociedade foram formados e que o desaparecimento das velhas ideias

se faz em simultâneo com o desaparecer das velhas condições de existên-

cia.» A“ideia”comunistaéapenasaexpressãodofactoqueascondições

dalutaparaacabarcomocapitalestãoreunidas;as“ideias”nãosãomais

doqueoreflexodeumprocessomaterialqueestájáemcurso.

“Um espectro assombra a Europa: o espectro do comunismo. Todas as po-

tências da velha Europa se uniram numa Santa Aliança para encurralar este

espectro”.TaissãoasprimeiraslinhasdoManifesto.

Édebom-tomafirmar,nosdiasdehoje,que“o marxismo faliu”.Tornou-se

mesmonuma“verdadeoficial”,emcertosmanuaisuniversitáriosparaocon-

cursoderecrutamentodosprofessoresdehistória.Inúmerospretensosinte-

lectuais e filósofos publicaram mesmo milhares de páginas, para nos

assegurarem(esetranquilizarem)queomarxismoestábemmorto.Umdeles

escreveumesmoumaobra,aplaudidanossalõesondesepensa“quese

pensa”–eintitulada“OfimdaHistória”–emrespostaàafirmaçãodeMarx

eEngelsdeque“A História, é a história da luta de classes”.

Estaideiaespalhou-sedentrodaesquerdaedaextrema-esquerda,ondese

consideraquehácertosensinamentosatirardaobradeMarxeEngels–tais

comoaanálisedosmecanismoscapitalistas–masnãosobreasconclusões

emtermosdetomadadopoderpolíticopeloproletariado,sobreaexpropria-

çãodocapitalesobreanecessidadedeumpartidodeclasse,conclusões

formuladasnoManifesto de1848.

Em1917,Lenineescreviajá: «Acontece hoje à doutrina de Marx o que acon-

teceu, mais de uma vez, à história das doutrinas dos pensadores revolucio-

nários (…). Enquanto são vivos os grandes revolucionários, as classes
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opressoras recompensam-nos com incessantes perseguições (…). Depois

da sua morte, tentam transformá-los em ícones inofensivos, canonizando-os

por assim dizer (…). Feito isto, esvaziam as suas doutrinas revolucionárias

do seu conteúdo (…). É a esta maneira de “acomodar” o marxismo que liga

hoje a burguesia e os oportunistas do movimento operário.» (O Estado e a

Revolução.)

Finalmente,todaessagenteestádeacordoemconsideraromarxismocomo

umaideologiaacolocarnaprateleiradasfilosofias,eaestudá-lacomotal.

OMarxismo nãoénemumaideologia,nemumafilosofia,massimummé-

todo de análise e de acção paraaclassetrabalhadora,noseucombate

contraocapitalepelosocialismo.

Marx-Engels: da filosofia ao comunismo

Marx (1818-1883)eEngels (1820-1895)tornaram-seamigosecamaradas

detrabalhonoiníciodosanosde1840,colaborandonumarevistaalemãin-

tituladaA Gazeta Renana.(…)

Encontrando-seemAgostode1844,emParis,MarxeEngelsconstatamque

tinhamchegado,porviasdiferentes,àsmesmasconclusões.

Desdeestadatavainascerumacolaboraçãoquenuncamaisseráinterrom-

pida.(…)

Apartirde1844,publicamA Sagrada Família,(…)eem1845,A Ideologia

Alemã,quelançaasbasesfundamentaisdaanálisematerialistaedialéctica.

MarxeEngels(…)ligaram-seacírculosoperáriosecomunistas.Éassim

queMarxvaiparticiparemreuniõesclandestinasda“LigadosJustos”,uma

organizaçãodeartesãoscomunistascomideiasrevolucionárias,masconfu-

sas.(…)

FoinestasituaçãoqueMarxeEngelselaboraram,entre1847-1848,oMani-

festo do Partido Comunista.

Oconteúdodesteprograma(interessesantagónicosentreburguesesepro-

letários;lutadeclassesdesembocandonatomadadopoderpeloproleta-

riado;necessidadedeumpartidodeclasse)vaiserverificadopelanova

situação aberta na Europa em 1848,quevêprocessosrevolucionáriosatin-

girtodosospaíses.(…)

ApoiadosnoManifesto,MarxeEngelsvãolutarpelaorganizaçãoindepen-

dentedoproletariado,(…)

ALiga dos Justos adoptaoManifesto comunista,etransforma-senaLiga

dos Comunistas.

(…)MarxeEngelsvãoterumpapeldeterminantenafundação,em1864em

Londres,naAssociação Internacional dos Trabalhadores (AIT),aIªInter-

nacionaloperária.(…)
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O materialismo dialéctico

LeãoTrotskyescreveu:«Nós chamamos materialista à nossa dialéctica, por-

que as suas raízes não estão nem no céu nem das profundezas do nosso

“livre espírito”, mas sim na realidade objectiva, na Natureza. A consciência

nasceu do inconsciente, a psicologia da fisiologia, o mundo orgânico do inor-

gânico, o sistema solar da nebulosa. Em todos os degraus desta escala do

desenvolvimento, as mudanças quantitativas tornaram-se qualitativas. O

nosso pensamento – incluindo a dialéctica – é apenas uma das manifesta-

ções da matéria a mudar. Nesta mecânica não há lugar nem para Deus, nem

para o diabo, nem para a alma imortal, nem para normas eternas do Direito

e da moral. Por conseguinte, a dialéctica do pensamento – procedente da

dialéctica da Natureza – tem um carácter inteiramente materialista.» (…)

O materialismo histórico

(…)OmaterialismonoséculoXVIIIéumafilosofiaquereconheceaexistên-

ciadamatéria,equestionaarealidadedeDeusedoEspírito.

(…)Omaterialismopartedofactodequeomundo,pelasuanatureza,éma-

terialequeosmúltiplosfenómenosdouniversosãoapenasaspectosdana-

turezaemmovimento.

Engelsdá-lhetodoosignificado:«O movimento é o modo de existência da

matéria (…). A matéria sem movimento é tão inconcebível como o movimento

sem matéria.» (Anti-Dühring).

Trata-sedeumaoposiçãoatodasasconcepçõesmetafísicas(fixaseimutá-

veis)domundo.(…)

O socialismo científico

ÉnestestermosqueEngelsdefiniráoMarxismo,nasuaobraSocialismo utó-

pico e socialismo científico.

(…)LenineexplicavaqueEngels«criticava a sociedade capitalista, conde-

nava-a, amaldiçoava-a. Ele sonhava em aboli-la, imaginando um regime me-

lhor, e procurava persuadir os ricos sobre a imoralidade da exploração.»(As

três fontes e as três partes constituintes do Marxismo).

Osocialismocientíficoéaanálisedasleisdocapitalparalhepôrfim.(…)
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Conclusão

(…) OMarxismonãoéidênticoaosocialismo.Omarxismoéummétodo,um

guiaparaaacçãodeclasse.Osocialismoéumnovoregimesocial,talcomo

ofoiocapitalismo.Sepodemosfalardesociedadesocialista,jánãopodemos

falardesociedademarxista.OMarxismoéummétodo.Osocialismoserá

umregimesocialemevolução,herdadodocapitalismoedevendoconduzir

aocomunismo.Noplanopolítico,elecorrespondeaoEstadooperário,uma

fasedetransiçãoparaocomunismo–sociedadesemclassesesemEstado.

OMarxismo–comométododeanáliseválidodocapital–éigualmenteper-

tinentenaépocadosocialismo,nafasetransitóriaqueéoEstadooperário.

Esteconstitui-secomosmateriaisdovelhomundo,umavezqueasclasses

sociaisnãodesaparecemcomumavarinhamágica.OEstadooperáriotem

comotarefaodesenvolvimentodasforçasprodutivasparaqueahumanidade

selibertedoreinodanecessidadeparapassaraodaliberdade.(…)
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DocumentosdeformaçãodaIVªInternacional

OqueéoCAPITALISMO?

A tarefa estratégica da IVª Internacional 

não consiste em reformar o capitalismo

mas sim em derrubá-lo”

(Programa de fundação da IVª Internacional)

FoiacontinuidadedomarxismoedaIªInternacionalquefundouomovimento

operárioorganizado,foiaherançadoManifestodoPartidoComunistade

MarxeEngels(1848).

NumprefáciodeumareediçãodoManifesto,em1937,LeãoTrotskysublinha:

“Marx ensina-nos que nenhuma ordem social desaparece de cena antes de ter

esgotado as suas possibilidades criativas.OManifestodeprecia o capitalismo

porque ele entrava o desenvolvimento das forças produtivas. Na sua época, este

entrave era apenas relativo (…).  Mas eis que, no decurso destes últimos vinte

anos, apesar das descobertas mais modernas da ciência e da técnica, se abriu o

período da estagnação e mesmo do declínio da economia mundial”.

(Noventa anos de ManifestoComunista,inManifesto do Partido Comunista,

EditoraSelio,2009).

Abaterocapitalnãodecorredeumaposturaideológica,massimdeumane-

cessidadehistórica.RelembremosqueoMarxismoéummétodo,umaaná-

liseeuminstrumentoparacombaterocapitalismo;nãoénemumaideologia

nemumprojectodesociedade.OSocialismonãoéumidealaatingir,mas

simumanecessidadefaceaocapitalismoemagonia,queameaçaahuma-

nidadedeextermínionabarbárie.(…)

O capital é uma “relação social”

Relembremosque,desdeaauroradahumanidade,oshomensvivememso-

ciedade.Nãoexistempoishomensisolados,masligadosentresiporum

certotipoderelações,quevariamcomasépocas.Estasrelaçõesentreos

homensexprimem-se,emprimeirolugareantesdemais,pelasrelaçõesque

seestabelecemnaprodução,necessáriasàsociedadehumanaparaexistir,

edeterminandoassimasrelaçõesdeprodução.Istoéverdadeparatodos
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osestádiosdahistóriahumanadivididaemclassesqueviusucederem-seo

mododeproduçãoesclavagista,omododeproduçãofeudal e,porfim,o

mododeproduçãocapitalista.(…)

Aproduçãomercantilquesedesenvolveuduranteváriosséculos,nomeadamente

noquadrodomododeproduçãofeudal,precedeaproduçãocapitalista.

(…),Arevoluçãoburguesa,liquidandoofeudalismo,permitiuodesenvolvi-

mentodaproduçãocapitalista,generalizandoàescalamundialaprodução

mercantil.Tudosetransformouemmercadoria,noreinodocapital.Nomodo

deproduçãocapitalista, a mercadoria transforma-se na forma generali-

zada da produção.(…)

Ascendente nasuaprimeirafase,ocapitalismotornou-sedeclinante nase-

gunda,“ele sai do processo de produção essencialmente diferente do que

era quando nele entrou.” Elejánãoémaisa“forma necessária do desenvol-

vimento” quefoi,masumabsolutoentrave.ÉaépocadoImperialismo,a

épocadasguerrasedasrevoluçõesnaqualvivemos.

A única condição do modo de produção capitalista

O Capital deKarlMarxcomeçacomasseguinteslinhas:«A riqueza das so-

ciedades onde reina o modo de produção capitalista anuncia-se como uma

“imensa acumulação de mercadorias”.»(LivroI,capítulo1)

(…)Mascomoexplicarodesenvolvimentoeageneralizaçãodamercadoria

comoaformadaproduçãocapitalista?

Marxexplica:“Isto só acontece quando o detentor dos meios de produção e

de subsistência encontra no mercado o trabalhador livre que vende a sua

força de trabalho. E esta histórica condição única encerra em si todo um

mundo novo. O capital anuncia-se desde o início como uma época da produ-

ção social.” (O Capital,LivroI,secção2–sublinhadonosso).(…)

O salário é a compra, pelo capitalismo, da força de trabalho. Esta é uma

mercadoria.

O que é uma mercadoria?

Nosistemacapitalista,tudooqueéproduzidoéparaomercado.Tudoisso

émercadoria.Umamercadoriaéumprodutoquecomportasimultaneamente

umvalor de uso eumvalor de troca.

Ovalor de uso éovalordousoquesedáaoproduto(…).
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(…)Umprodutosóé,pois,umamercadoriasetivervalordeusoecontiver

valor de troca.(…)

É (…) a quantidade de trabalho socialmente necessário que permite ava-

liar o valor de troca.

(…)Ovalordeumamercadoriamede-se,pois,pelotempo de trabalho so-

cialmente necessário àsuaprodução(oqueenglobatodasasfasesdapro-

dução,incluindoaproduçãodasmáquinasedasferramentas,produtosde

trabalhohumanoanterior).(…)

Mas, o valor de uma mercadoria não é o seu preço. 

O preço e a moeda

Recordemosqueamercadoriatemumaduplacaracterística:umvalorde

usoeumvalordetroca.(…)

Comoaparecimentodamoeda,(…)osvendedores(…)nãotêmnecessi-

dadedeseencontrar.

Basta-lhestransformaramercadoriaemmoeda(…).

A moeda é poisumamercadoriadetrocacomoutras.Maselatemumpapel

particular:elaé o equivalente geral de todas as outras mercadorias.(...)

Naproduçãocapitalistaenassuasleis,(a)primeiraleiéaprocura do lucro.

Aaplicaçãodaleidaofertaedaprocuraexplicaapenasumasituaçãoexis-

tentenumdadomomento,(…).

Ocontributodomarxismofoitertrazidoàluzdodiaofactodequeas mer-

cadorias não são outra coisa senão trabalho social cristalizado.(…)

Os preços flutuam em torno do valor determinado pela produção.

(…)Natroca,ostermosdetrocaeramM (mercadoria)porM (mercadoria).

Comoaparecimentodoequivalentegeral(amoeda),ovendedorapresenta-

secomumamercadoria(M)queeletrocapordinheiro(D),comoqualase-

guirelecompraumaoutramercadoria(M).

OqueMarxresumeemM-D-M éafórmuladaeconomiamercantil.Omodo

deproduçãocapitalistaéumaeconomiamercantil(…)queMarxapresenta

sobaformadeD-M-D’,fórmulaqueelequalificadefórmulageraldocapital.

De M–D–M a D–M–D’ 

Sobestetítuloumpoucoabstratoexprime-seumarealidade,adocapita-

lismo.(RelembremosqueM=Mercadorias;D=Dinheiro).(…)
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A força de trabalho

Aquestãodotrabalhohumanoéaquestãocentraldaanálisemarxista,mas

igualmenteadaciência(…)paracompreenderahistóriadahumanidade.Ela

reveste-sedeumaimportânciaparticularnosistemacapitalista.(…)

Otrabalhoassalariadonãoéoesclavagismo:umtrabalhadorvendeasuaforça

detrabalho,umcapitalistacompraessamercadoriaqueéaforçadetrabalho

humano.(…)Oqueécompradopelocapitalistaé a força de trabalho.

A força de trabalho é uma mercadoria. (…)O salário é o preço da força

de trabalho, enãoopreçodotrabalho.(…)

A mais-valia do capital

Ocapital,comovimos,éuma«relação social de exploração» (…).

Naproduçãocapitalista,apropriedadedosmeiosdeproduçãoéigualmente

privada,(…)masautilizaçãodessaforçadetrabalho(…)produzumexce-

dente.Daínasceamais-valiadocapital.«A fracção do valor da mercadoria

constituída pela mais-valia não custa nada ao capitalista, porque ela custa

ao operário trabalho não pago.» (O Capital,livro3,tomo6,capítulo4).

(…)Otrabalhoassalariadoégeneralizadonocapitalismo.

Naproduçãocapitalista,o modo de apropriação desse excedente éaex-

torsãopelaclassecapitalistadamais-valiaproduzidapelaclasseoperária.

(…)Ocapitalismoéaexploraçãodotrabalho.

O capital em si mesmo

Marx(…)distingueocapital constante docapital variável.

Umapartedocapitalinicialtransforma-se(atravésdacompra)emedifícios,

máquinasematérias-primas(meiosdeprodução):éocapital constante. 

(…)Apartedocapitaldestinadaacompraraforçadetrabalho(salário)écha-

mada«capital variável»,(…).Adescobertadamais-valiaépoisofunda-

mento,paraMarx,dalei do valor.

A lei do valor

Marxestabeleceuafórmulageraldovalor:c + v + mv,ouseja,capital cons-

tante + capital variável + mais-valia.
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(…)A taxa de mais-valia (mv’) resume-seassim:mv/v.

Éoquocientedamais-valiapelocapitalvariável.Ouseja,arelaçãoentrea

partedotrabalhodestinadoaassegurarareproduçãodaforçadetrabalhoe

apartedotrabalhoprodutordamais-valia.(…)

A taxa de mais-valia é então a taxa de exploração (oprolongamentoda

jornadadetrabalho,porexemplo,seráumafontedeaumentodamais-valia).

Poroutrolado,a taxa de lucro (l’) resume-seassim:mv/(c+v)

Éarelaçãoentreamais-valiaeototaldocapitalinvestido(c+v),ousejada

somadocapitalvariável(salários)eocapitalconstante(edifícios,máquinas

ematérias-primas).

Masparacompreenderaquestãodolucro,éprecisodesdelogoconsiderar

oqueMarxchamaacomposição orgânica do capital deumaempresa.

Estaexprime-sepeloquocienteentreocapitalconstanteeocapitalvariável

c/v,ousejaentreaparteinvestidanosalárioeaquefoiinvestidanosmeios

deprodução.(…)

A taxa de lucro médio

(…)Ataxadelucroéarelaçãoentreamais-valiaextorquidaeoconjuntodo

capitalinvestido(ousejac+v).

Afórmuladataxadelucroéentão:mv/(c+v).

(…)Aclassecapitalistaéumasó,unidapelaexploraçãodotrabalho.

A lei da baixa tendencial da taxa de lucro médio

Odesenvolvimentodaeconomiapelocapitalismotemconsequências.

Aacumulaçãodocapitalprovocaalteraçõesnaprópriaestruturadocapital.

Osprogressostécnicoseamecanizaçãotraduzem-senumatransformação

dacomposiçãoorgânicadocapital.Istoprovocaumaumentodapartedoca-

pitalconstante(c),ousejadaparteinvestidanasmáquinasporcomparação

comocapitalvariável(v),aparteinvestidanacompradaforçadetrabalho

(únicafontedemais-valia).Istoprovoca,portanto,umatendênciaparaa

baixadataxadelucro.

«A mesma quantidade de força de trabalho que fazia trabalhar um capital va-

riável de um volume de um dado valor porá em movimento – no mesmo pe-

ríodo de tempo, como consequência dos desenvolvimentos dos métodos de

produção próprios da produção capitalista – uma massa sempre maior de

meios de trabalho, de máquinas e de capital fixo de todo o tipo, tratará e con-

sumirá produtivamente uma dada quantidade de matérias-primas e auxiliares.
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Consequentemente, ela fará funcionar um capital constante cujo volume de

valor está em perpétuo aumento. Esta diminuição progressiva, relativa, do

capital variável em relação ao capital constante – e, por consequência, ao

capital total – é idêntica à composição orgânica do capital social médio.» (Karl

Marx,O Capital, LivroIII,tomo1,capítulo13).

Paraoexplicar,Marxtomaoexemploonde,paraumcapitalvariáveldeum

valordadoiguala100,asalteraçõesdacomposiçãodocapital,resultante

daacumulação,seexprimemnumaumentogradualdovalordocapitalcons-

tante.Noprimeirocaso,ocapitalconstanteéde50;e,soboefeitodode-

senvolvimentoedacomprademáquinas,nosegundoéde100,enoterceiro

éde200.

(para uma taxa de mais-valia igual e constante mv/v = 100%)

sev =100,c =50:mv/(c + v) =100/(50+100)=66%

sev =100,c =100:mv/(c + v) =100/(100+100)=50%

sev =100,c =200:mv/(c + v) =100/(200+100)=33%.

(…)EMarxexplica:«À medida que diminui progressivamente o capital va-

riável relativamente ao capital constante, eleva-se cada vez mais a composi-

ção orgânica do conjunto do capital, e a consequência imediata desta

tendência é que a taxa de mais-valia se traduz por uma taxa de lucro geral

em queda constante (...). Portanto, a tendência progressiva à queda da taxa

de lucro geral é simplesmente uma forma própria do modo de produção ca-

pitalista exprimir o progresso da produtividade do trabalho.» (ibidem).

DestacitaçãodeMarx,decorremduasquestões:

-trata-sedeumatendência,enãodeumaleiabsoluta.(Estaleitendencial

nãoseexprimedemaneiramecânica,levandoataxadelucroaumaqueda

gradual).

-estaleitendencialéaformapelaqualocapitalismoexprimeoprogresso

daprodutividade.

Oaumentodaprodutividadedotrabalho,necessáriaàconquistadepartes

demercado,resultou–independentementedaconsciênciaquetenhamdisso

oscapitalistas–numaumentodacomposiçãoorgânicadocapital,quetem

comoconsequênciaestaquedatendencial;independentementedaconsciên-
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ciaquetenhamdissooscapitalistas,oaumentodaprodução,aconcentração

eacentralizaçãodocapitalsãoumanecessidadevitalparaofuncionamento

daproduçãocapitalista,paraasobrevivênciadoregime.

(…)Odesenvolvimentoilimitadodaproduçãopelocapitalismochoca-secom

aapropriaçãoprivada(olucro).

Apósterdescritoaleigeraldabaixatendencialdataxadelucro,Marxanalisa

«as influências contrárias que contrariam e suprimem o efeito da lei geral e

lhe conferem simplesmente o carácter de uma tendência».

Entreelasháoaumentodataxadeexploraçãoouoaumentodataxade

mais-valia,atravésdediferentesformasdeintensificaçãodotrabalho,como

porexemplooalongamentodajornadadetrabalho.(…)

Produção e Consumo

Aproduçãodamais-valia–easuatransformaçãoemlucro–é,segundoa

expressãodeMarx,o«fim imediato e o motivo determinante da produção

capitalista».

Autilizaçãodaforçadetrabalhovisaaproduçãodemercadorias,quedeve-

rãoservendidas(realizadas),casocontrárionãohárealizaçãodemais-valia.

Nosistemacapitalista,aproduçãodeterminaoconsumo.(…)

Produçãoeconsumosão,pois,reciprocamenteindispensáveis.(…)

O “Memento mori”(1) do capitalismo

(…)Ascrisesregulares,financeiraseeconómicas,nosistemacapitalista,

sãoaexpressãodequetemlugaraleidabaixatendencialdataxadelucro.

Engelsvoltaadebruçar-sesobreaquestãodas«crisesdesuperprodução»:

«O comércio pára, os mercados estão com dificuldades, há também produtos

em tão grande quantidade que são invendáveis, o dinheiro torna-se invisível,

o crédito desaparece, as fábricas param, às massas trabalhadoras faltam os

meios de subsistência, as falências sucedem-se às falências, as vendas for-

çadas às vendas forçadas. O congestionamento dura anos, as forças produ-

tivas e os produtos são desperdiçados e destruídos em grandes quantidades,

até que a massa de mercadorias acumuladas se esgote finalmente, com uma

depreciação mais ou menos forte, até que a produção e a troca retomem

pouco a pouco a sua marcha.

Aos poucos, o ritmo acelera, passa a trote, o trote industrial torna-se galope

e o galope aumenta até se transformar num galope de corrida de obstáculos

completa da indústria, do comércio, do crédito e da especulação, para final-

mente, depois dos saltos mais perigosos, chegar... ao buraco do colapso

(crash). E é sempre a mesma repetição. Eis o que nós já vivemos pelo menos



21

PARTIDO OPERÁRIO DE UNIDADE SOCIALISTA

cinco vezes desde 1825, e o que estamos experimentando neste momento

(1877), pela sexta vez.» (Anti-Dühring).

Edizer-sequeEngelsescreveuistoem1877!(…)

(1) “Memento mori”:expressãolatinaavisandoos“grandes”destemundo,equesignifica“Lem-

bra-te que vais morrer”.NapinturadoséculoXVI,personagemoufigurasimbolizandoamorte

(como,porexemplo,naspinturasdeJérômeBosch).

«Produz-se muito pouco»

VejamosentãoaquiloaqueMarxchama«crise de superprodução». Elenão

consideraqueseproduzdemasiado,mas,pelocontrário,muitopouco.(…)

A agonia do capitalismo

Marxcolocaoproblemadeformamuitoclara,quandoescreve:«Em certo

estádio do desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade en-

tram em contradição com as relações de produção existentes, ou –o que

não é mais do que a expressão jurídica –com as relações de propriedade

em que elas se desenvolveram até aí. De formas de desenvolvimento das

forças produtivas, estas relações tornam-se entraves. Então abre-se uma

época de revolução social.» (Prefáciono“Contribuição à Crítica da Economia

Política”).(…)

As forças produtivas pararam de crescer

Asforçasprodutivasdahumanidade–emparticularasqueresultam“das

novas invenções e dos novos progressos técnicos” –chocam-secomasre-

laçõesdeproduçãocapitalistas.

(…)Oimperialismoé“a reacção em toda a linha”,aestagnaçãoeadecom-

posição,aregressãocontraoprogresso.

ÉnestesentidoqueTrotsky,semnegar“as novas invenções” e“os novos

progressos técnicos”,consideraqueelesnãoconduzema“um crescimento

da riqueza material”. Trotskynãofaladariquezanosentidotrivialecapitalista

dotermo,massimdodesenvolvimentodatodaasociedade,da“riqueza ma-

terial da humanidade”. (…)

O imperialismo, estádio supremo do capitalismo

Em1916,emplenaguerraimperialistaebaseando-senaanálisedosistemaca-
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pitalistadosúltimosdecénios,Lenineestabeleceascincocaracterísticasfunda-

mentaisdomododeproduçãocapitalistanoséculoXX.Concluiqueoregimeda

propriedadeprivadadosmeiosdeproduçãoseencontranasuafasesuprema,

querdizer,estádiofinalapartirdaqualnãopodeserfontedeprogresso(…).

A mundialização, uma novidade?

Édebom-tom,actualmente,encarara“mundialização”comosendoumfenómeno

recente.Aeconomia,soboregimedocapital,émundial.DesdeMarx,sabemos

queocapitalcriouummercadomundialquedomina.

Aeconomiamundialéumconjunto,orgânicoecontraditórioaomesmotempo.

Nãoéumatotalidadeabstracta,éumconjuntoderelações.

O capitalismo do século XXI: uma abstracção super-estrutural?

Entreosalter-mundialistas,osanti-capitalistaseoutrosalter-capitalistasédenun-

ciadacomenergiaatecno-estruturamundialista,“o imperialismo americano”,que

quer“mercantilizar” tudo,emquenãohálugarparaohumano.Jánosexplicámos

sobreohumano,aforçadetrabalhocomomercadoria.Aquiqueremosinsistir

sobreanaturezadeclassedocapital.(…)

Haverá um mau capitalismo?

Osmesmosaltereanti(capitalistas)–mastambémosdirigentesdoPS,do

PCF,…eaindaoutrosdaDireita–parecemdescobrirosvíciosdeumcapitalismo

das“multinacionaisedoscartéis”.Algunsqueremhumanizarocapitalismo,re-

gulá-lo,“refundá-lo”eaindaoutros,maisradicais,queremlutarcontraos“patrões

sem escrúpulos”. Estaverborreiapretendemascarararealidadedasociedade

divididaemclasses(…).

Um capitalismo “financiarizado”?

Umdosnovosargumentosdosnovosaltereanti(capitalistas)consisteemexpli-

carasituaçãoactualpeladerivafinanceiraeespeculativadedeterminadoscapi-

talistas(os“patrões sem escrúpulos”).Jáassinalámosqueoimperialismose

caracterizapelaconstituiçãodeumcapitalfinanceiroepelaexportaçãodecapi-

tais.Mas,chegaummomentoemqueasaturaçãoconduzoimperialismoapro-

curarouacriarnovasoportunidades,quesãoartificiais:éoreinodaespeculação.

Oimperialismo,confrontadoporumladocomadesvalorizaçãodocapitale,por

outrolado,comaleidatendênciadecrescentedataxadelucro,visavalorizaro

capital(deDaD’)demaneiraartificial,querdizer,sempassarpelostermosda

trocaD–M–D’.(…)
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A paz no mundo e a dinâmica belicista dos “neoconservadores” dos EUA

Essesmesmosaltereanti(capitalistas)culpamossectorespolítico-militarescon-

servadoresdosEUApelaprogressãodasguerrasqueatingemonossoplaneta.

Emvirtudedasgrandesmudançasmundiaisdosfinaisdadécadade1980e

daquedadaburocraciadoKremlin,ruíaaordemestabelecidaemYalta;o

imperialismodosEUAtinhaquetomaraseucargoamanutençãodaordem

mundial(…).

Lenineexplica,em“O imperialismo, estádio supremo do capitalismo”,queofim

darepartiçãodomundonoséculoXIXtrouxeconsigoumanovacompetiçãoentre

aspotênciasimperialistasvisandoumanovarepartição.APrimeiraeaSegunda

GuerrasMundiaissãoumaexpressãodisso.

Ascondiçõesdapreservaçãodaordemmundial,sobaégidedosEUA,nãoper-

mitemareedição,sobamesmaforma,dosconflitosdirectosinter-imperialistas;

contudo,aguerra,éinerenteaoimperialismo,nãoestáerradicada,muitopelo

contrário.(…)

O capitalismo já fez o seu tempo? Sim ou não?

Objectam-nos–aindaquecommaisdificuldadedesdeacrisede2008-2009–

queaIVªInternacionaltemumavisãocatastrofistaearcaica.Queocapitalismo

doséculoXXInãoénemodeMarxnemodeLenine.Pensamosquejárespon-

demosaestaquestão:como o capitalismo continua a ser o capitalismo…

“Um século depois a situação dos trabalhadores não é a mesma”,dizem-nosàs

vezes.Issoéverdade.Talcomoasituaçãodostrabalhadoresem1909nãoera

amesmaqueem1809.Asituaçãodostrabalhadoreschinesesdas“zonasespe-

ciais”nãoéamesmaqueadeumtrabalhadordaindústriadoautomóvelnos

EUAqueacabadeserdespedido…

Queméoresponsávelpelamelhoriadascondiçõesdevidadeumapartedos

trabalhadoresàescalamundial?Éo“bomcapitalismo”,cujabondadearruinaria

o“capitalismomau”?Oué,pelocontrário,alutadoproletariado(…)?

Sesepensa,comoestabeleceomarxismo,queestáaberta“uma situação de re-

volução social”,pode-seconstatarquealutaearesistênciadostrabalhadorese

dospovos,emtodososcontinentes,contraocapital,demonstramquealutade

classescontinuaaseromotordaHistória,quetomaaformadeuma“vivalutade

classes”;que,nessequadro,aintervençãodosrevolucionáriosorganizadosdeve

ajudaraqueeladesemboquenoderrubedaordemsocialestabelecidaenacon-

quistadopoderpeloproletariado,resolvendoassimpositivamenteaalternativa

colocadaàhumanidade:“Socialismo ou barbárie”.

Talé,paraosrevolucionários,ofundamentodaperspectivahistórica,dosentido

daHistória,osentidodocombatesempreactualdaIVªInternacional.
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O que é o socialismo?

«A nossa tarefa é generalizar a experiência revolucionária da classe operária»

«Há 72 anos o Partido Comunista apresentou ao mundo o seu programa, sob

a forma de manifesto, (…).

Nós, comunistas – representantes do proletariado revolucionário dos diferen-

tes países da Europa, da América e da Ásia, reunidos em Moscovo, capital

da Rússia soviética – sentimo-nos herdeiros e continuadores da obra cujo

programa foi anunciado há 72 anos. A nossa tarefa é generalizar a experiên-

cia revolucionária da classe operária.» 

ÉassimquecomeçaoManifesto da Internacional Comunista aos proletários

de todo o mundo,adoptadono1ºCongressodaInternacionalComunista,em

Marçode1919.

Este1ºCongresso–fundadordaIIIªInternacional–realizou-seaseguirà

RevoluçãodeOutubro,quelevouossovietesaopoder.Aprimeirarevolução

proletáriavitoriosadahistóriadahumanidadeacabavadeterlugar.Elaabre,

portanto,umanovasituação,efazumapeloatodaahumanidadeparaque

acabecomoregimecapitalista.

ComooassinalaoManifesto da Internacional Comunista,trata-sedaconfir-

maçãodoManifesto de1848,dacontinuidadedomarxismoedaconclusão

que–em1916,emplenaguerraimperialista–Leninetiravanasuaanálise

sobreoimperialismo“estádiosupremodocapitalismo”:éa“época das guer-

ras e das revoluções”. (…)

Toda a luta de classes é uma luta política

Oproletariadoéumaclassediferentedasqueaprecederam.

Eletemcomoúnicapropriedadeasuaforçadetrabalho,queéobrigadoa

venderàburguesia.Emregimecapitalista,aforçadetrabalhoproletáriaé

umamercadoria.(…)

Aburguesiaéobrigadaafazerasuarevoluçãoparaselibertardasestruturas

feudais(…).

Oproletariadonãotemdeinstaurarumnovomododeexploração.(…)

Oproletariadoabreassimaviaaofimdasociedadedivididaemclasses.(...)

Oproletariado,parasetransformarde“classeemsi”(umasituaçãodefacto,

proletáriosatomizados,indivíduos)em“classeparasi”(constituindo-seem

classecombasenosseusinteressescolectivos,opostosaosdaburguesia),

dispõeapenasdeummeio:a organização.Estaconstitui-se,historicamente,

emdoisplanosdistintos:osindicatoeaorganizaçãopolítica(…).

ÉporissoqueMarxeEngelsescrevemnoManifesto:«Toda a luta de classes
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é uma luta política (…) para a organização do proletariado em classe e, por-

tanto, em partido político (…).» Éaestatarefadeorganizaçãoindependente

doproletariadoqueMarxeEngelssededicamcomapublicaçãodoManifesto

do Partido Comunista,em1848(…)

Esta questão é fundamental, ela está no centro de toda a história do mo-

vimento operário organizado, das suas vitórias e das suas derrotas, dos

seus erros e dos seus fracassos, dos seus avanços e das suas traições.

No coração do marxismo está portanto a tomada do poder e, por con-

seguinte, a atitude dos revolucionários em relação ao Estado.

O Estado e a revolução proletária

Comefeito,oEstadoéoprimeiroobstáculocomquesechocaaclasseope-

rárianomovimentopelasuaemancipação(…)

Paraomarxismo,oEstadoéoEstadodaclassedominante.OEstadobur-

guêsé,emtodasascircunstâncias,o instrumento da ditadura da classe

capitalista sobreotrabalhoassalariado.(…)

Éporissoque,emoposiçãoàditaduradaburguesia,omarxismoformulao

conceitode“ditaduradoproletariado”.Nãosetrata,evidentemente,daforma

políticadeumaditadura,nosentidodeumregimeautoritário.(…)

O combate de Marx e Engels para a Associação Internacional 
dos Trabalhadores (AIT)

(…)em1871–Marxescreve:«A classe operária não pode contentar-se em

apoderar-se da máquina do Estado, tal como ela é, fazendo-a funcionar à

sua própria conta. Ela deve quebrar essa máquina.»

O Estado não é “neutro”, nem está acima das classes; pelo contrário,

ele é o instrumento da classe dominante.

(…) O fascismo, tal como o bonapartismo ou a democracia parlamentar

são apenas formas diferentes da “ditadura do capital” em função de ne-

cessidades nascidas da luta de classes. 

Evidentemente,osmarxistassempreconsideraramque – dopontodevista

dostrabalhadores – aformadedominaçãoburguesanãoéindiferente.(…)

Os ensinamentos da Comuna de Paris: o Estado operário

VinteanosdepoisdacomunadeParis,Engelsdemonstravaasuperioridade

democráticadeumGovernooperáriosobrea“democracia burguesa”:
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(…)OEstadooperárioéaexpressãodamarchaparaatransiçãodirigida

peloproletariado,atravésdosseusConselhosoperários.Opartidorevolu-

cionário(…)expressa“conscientemente o movimento inconsciente das mas-

sas”,inclusiveduranteafasetransitória.

Estaquestãodopartido(…)foiaquestãocentraldocombatedeMarxede

Engels.AIªInternacional,apesardoseudesaparecimentoem1876,permitiu

quefosseiniciadoestetrabalhohistóricodetransformaçãodoproletariado

em“classeparasi”(…).OnascimentodaIIªInternacional,em1889–soba

égidedeEngels–permitiráaconstruçãodepartidosoperários,cujaausência

tinhacontribuídoparaaderrotadaComuna.

Da Iª à IIª Internacional

Engelsescreve,apropósitodopapeldaIªInternacional(…):“Quando, em

1874, a IªInternacional deixou de existir, os operários já não eram os mesmos

que quando da sua fundação em 1864. (…)

Os princípios do Manifesto tinham-se desenvolvido amplamente entre os ope-

rários de todos os países.” (1888).(…)

A 1 de Maio de 1890, a classe operária organizada manifestou-se pela

jornada de trabalho de 8 horas. 

O nascimento da IIª Internacional é o resultado de todo um processo

histórico que, de 1875 a 1889, se traduz na consolidação de partidos

operários de dimensão nacional, implantados solidamente nas classes

operárias (…).

O debate na IIª Internacional

OdebateparaaclarificaçãopolíticanaInternacionalestávivo;paraEngels

eosseuscamaradastrata-sedeestabelecerofactodequeocombateda

Internacionaléodatomadadopoderpolíticopeloproletariado,daexpropria-

çãodocapital,eistoexigepartidosoperáriosindependenteseopostosaos

partidosburgueses.(…)

A falência da IIª Internacional

AprimeiragrandecrisedaInternacionaldecorrerádaquestãodo“ministeria-

lismo”,colocadapelaentradadosocialistafrancêsMillerand,em1900,num

governoburguês(…).

Apassagemaoimperialismo–istoé:monopólio,capitalfinanceiro,fimda

partilhadomundo(odomíniodascolóniaseasuapilhagem)–levouaocor-

romperdeumafinacamadaàsuperfíciedoproletariado,(…)Formou-se
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entãouma“aristocracia operária”,(…)(…)A4deAgostode1914,asocial-

democraciaalemãvotouoscréditosdeguerra.(…)

AIIªInternacionalacabavadefalir.Cadapartidosocial-democrataadaptava-

seàsuaprópriaburguesiaimperialista.AIIªInternacional,deinstrumentoda

revoluçãotornava-senoseuinverso.(…)

O partido bolchevique –quefoiomotordaconstruçãodaIIIªInternacional,

quedirigiuaRevoluçãoRussaeainstauraçãodoprimeiroEstadoOperário

dahistória–nasceu,formou-seedesenvolveu-senaIIIªInternacional.Éum

herdeirodirectodasocial-democraciapelaqualcombateuEngels,opostoe

contraditóriocomaburocraciaoportunista–metamorfosedasocial-demo-

cracia,quecapituloudianteoimperialismo.(…)

1914 – 1918: 20 milhões de mortos.

Outubro de 1917: vitória da primeira revolução proletária da História.

1919: fundação da IIIª Internacional.

Outubro de 1917 e a fundação da IIIª Internacional

“Aestratégiarevolucionária(…)umsistemacombinadodeacçõesque(…)

deverãolevaroproletariadoàconquistadopoder.

(…)Aprimeirafasedosocialismoconduz,noseuseguimento,àúltimafase

comunista(…).Osocialismo(primeirafasedocomunismo)éopoderdosso-

vietes.Ademocraciaproletária,umgraudedemocraciajamaisatingidoantes

pelademocraciaburguesa,(…)

O combate da Internacional Comunista para a revolução mundial

OsegundoCongressodaInternacionalComunista,em1920,adoptouesta-

tutos,cujoartigoIºdeclara: “A nova Associação Internacional dos Trabalha-

dores é fundada com o objectivo de organizar (…) a saber: o derrube do

capitalismo, o estabelecimento da ditadura do proletariado e de uma república

internacional dos sovietes, (…).”

Eesteirágeneralizaraestratégiaeatácticadafrenteúnicaqueeledesen-

volveu,permitindoavitóriadarevoluçãonaRússia.(…)AFrente Única Ope-

rária visareagruparostrabalhadoresnalutadeclasses.Anecessidadeda

frenteúnicaencontra-secolocadaporqueoproletariadoestádivididoporvá-

riasorganizações.(…)

NoVerãode1923,osbolcheviquesestão,comefeito,naexpectativadavi-
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tóriadarevoluçãoproletárianaAlemanha.Éaomesmotempoumacerteza

eumanecessidadehistórica.Osocialismonãoseconstruiránumsópaís.É

precisoqueoproletariadoalemãoexproprieaburguesia,abrindoassimavia

aosEstadosUnidosSocialistasdaEuropa.

(…)PressõesdeEstaline,ohomemdaburocracianascente,queaconselha

a“travar os alemães em vez de os empurrar”.Estasoscilaçõesdesorientam

aDirecçãodopartidoalemão(…).

As consequências desta derrota são pesadas. Ela condena a revolução

ao interior das fronteiras da Rússia e origina uma profunda decepção

entre os militantes do Partido Bolchevique, e entre as massas que es-

peravam a vitória da revolução alemã.

A burocratização da Rússia

(…)AscondiçõesdeisolamentoemqueseencontraaRússia–aderrotada

primeirarevoluçãoalemãdevidaàsocial-democracia,asituaçãoeconómica

dramáticadopaíse,depois,aderrotadasegundarevoluçãoalemãdevidoa

ZinovieveEstaline–originaramumrecuonaprópriaRússia.(…)

Masestaburocratizaçãonãoerainevitável(…).

Lenine,antesdemorrer,decidiuencetarocombate;asuasituaçãoeasua

doençaimpediram-no–comaautoridadequeeraasua–deintervirdirecta-

mente.PropôsaTrotskyquetravassemocombateemconjunto.EmOutubro

de1923,acriseestalounoseiodaDirecçãodopartido.

Trotskye46quadrosbolcheviquesapresentamumtextodenunciando“abu-

rocratizaçãodopartido”.(…)

Estalineéentão,segundoTrotsky,“o grande organizador das derrotas”.AIn-

ternacionalComunista–deinstrumentodarevoluçãomundialqueera–tende

atransformar-seemagênciadadiplomaciadoKremlin.(…)(…)

“Socialismo num só país”

Apropósitodarevoluçãomundial,Trotskynãopartedeum“a priori” ideoló-

gico,masdetodaaexperiênciadomarxismo,edarealidade:aquestãoin-

ternacionalnãoéumestadodealma,elaestáinscritanocoraçãodofuturo

daURSS.

“Sem a vitória da revolução mundial, nós não construiremos o socialismo (…).”

Arevoluçãorussade1917épartedeumprofundoabalomundial,nascido

daPrimeiraGuerraimperialista,(…).

Destepontodevista,aRevoluçãodeOutubroconstituideimediatoumapa-

radapermanentedalutadeclasses.(…)Adestruiçãodaclasseoperáriana
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guerracivilfezdaURSSoEstadodapenúriacolectivizada.Oprocessoda

monstruosadegenerescênciadoEstadosoviéticodefine-sepois,desdea

suaorigem,comoumprocessointernacional:adestruiçãodademocracia

soviética,aopressãodasmassaseaelevaçãodeumacastaburocrática

(queconstituiabasedoestalinismo),sãoelementosdalutadeclassesinter-

nacional.

(…)Coma“teoria”deEstalinedo “socialismo num só país”,(…)aURSS

mergulhanumadependênciaaindamaioremrelaçãoaospaísesimperialis-

tas.

(…)Apseudoteoriado“socialismo num só país” – peça-chavedaideologia

estalinista – (…)foicamufladacomo“etapa” darevoluçãoproletária.(…)

ContratodososensinamentosdeLenine,contratodasasresoluçõesdosdi-

ferentescongressosdaInternacionalComunista,aInternacionaleosPCem-

penham-se – com uma “retórica de esquerda” – numa denúncia da

social-democracia,quelevouàdivisãodasfileirasoperárias,nomeadamente

naAlemanha.

OPCalemãovaiconcentrartodoofogocontraoSPD,“social-fascista”,im-

pedindoassimarealizaçãodafrenteúnicaoperáriaparabarraraviaaofas-

cismo.(…)

1933:apolíticadaInternacionalComunista,dirigidaporEstaline,éarespon-

sávelpelavitóriadeHitler.Trotskyescreveu:“O proletariado alemão irá le-

vantar-se, o estalinismo jamais o fará”.E,algumassemanasmais tarde,

fazendoobalançodestanovaderrotadarevoluçãoalemã,davitóriadona-

zismoedassuasconsequênciasmundiais,eleconclui:“A IIIª Internacional

teve o seu 4 de Agosto”.Areferênciaao4deAgostode1914 – ondeosche-

fesdoSPDvotaramoscréditosdeguerra – nãoéfortuita.Dessevoto,Lenine

tinhaditoquesetratavadafalênciadaIIªInternacional,efoitirandotodasas

consequênciasdessaapreciaçãoqueeleseempenhounaconstruçãodaIIIª

Internacional.

Trotsky vai agora renunciar ao trabalho de “recuperação” da Internacio-

nal Comunista e dos PC – que, com os seus seguidores, ele levava a

cabo há dez anos – para se empenhar na construção da IVª Internacio-

nal, porque o estalinismo tinha ultrapassou o Rubicão (ponto de não re-

torno – NdT), transformando-se numa força contra-revolucionária.

A natureza de classe do estalinismo

“A afirmação de que a burocracia de um Estado operário tem um carácter

burguês deve parecer não somente curiosa, mas pura e simplesmente ab-

surda aos olhos das pessoas com espírito formalista” –escreveuTrotskyna
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Defesadomarxismo.(…)

Assim,omarxismodeveconsideraraURSScomoumEstado operário, de-

generado burocraticamente.UmEstadoondeoproletariadopermanecea

classesocialdominante,pelofactodeterhavidoaexpropriaçãodoscapita-

listas,masondefoiexpropriadodopoderpolíticopelaburocracia.(…)

Trata-sedeumacamadasocialqueseconstituiusobreabasedadegene-

rescênciadoEstadooperário(…).

UmanovaConstituiçãofoiadoptadaem1936,consagrandoadominaçãodo

estalinismo.

Frente popular e Frente única operária

Em1936 (…)desenvolve-seumanovavagarevolucionáriaquevêasmassas

(lembradosdavitóriadonazismoedoperigomortaldadivisão)lançadas

paraarealizaçãodaunidade.Arevoluçãodesenvolve-senomeadamente,

emFrançaeemEspanha.(…)

Peranteapressãodasmassasparaaunidadeeavagarevolucionária,o7º

CongressodaInternacionalComunistaapelouàconstituiçãode“frentespo-

pulares”.

EmFrança,foiaaliançadoPCFedoPScomopartidoburguêsradical.Em

Espanha,foioacordocomospartidospequeno-burgueses(…).

Faceàpressãodasmassasparaaunidadecontraaburguesia,a“frentepo-

pular”utilizafraudulentamenteestaaspiraçãoàunidadeparaaperverterna

aliançacomaburguesia,protegendoassimoEstadoburguês.

Nosdoispaíses,osdirigentesestalinistasergueram-secontraasmassas

(ficoufamosaestaafirmação“é preciso saber terminar uma greve” deThorez)

paraprotegeroregimedapropriedadeprivada.Oresultado,emFrançaeem

Espanha,conhecemo-lo:foiPétaineFranco.(…)

A IVª Internacional

FoiestasituaçãoquelevouàfundaçãodaIVªInternacional,em1938,sobre

abasedaanálisemarxistadapassagemdaIIIªInternacionalparaacontra-

revolução.

Aanálisemarxista,cujacontinuidadeestáasseguradapelaIVªInternacional,

estabeleceodiagnóstico:ascondiçõesdarevoluçãoproletáriaestãoreunidas

eaacçãodasmassasemEspanhaeemFrançaconfirmou-o.Oregimeca-

pitalistaestáemagonia.Asuamanutençãosótemexplicaçãonatraiçãodos

processosrevolucionáriospelosaparelhostraidores.

OPrograma de Transição começaassim:“A política mundial, no seu conjunto,

caracteriza-se antes de mais pela crise histórica da direcção revolucionária”.
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Nãosetratadeumaafirmaçãogratuita.ÉnafalênciadaIIªe,depois,nafa-

lênciadaIIIªInternacional–quelevaramàsderrotasdarevolução,aoisola-

mentodaRússiasoviéticae,porfim,àdegenerescênciadaURSS–que

residemasrazõesdamanutençãodosistemacapitalista.

AIVªInternacionalafirma-seaherdeiradatradiçãorevolucionáriadaIª,IIªe

IIIªInternacionais.(…)

A IVª Internacional afirma, com Marx: “enquanto o capitalismo perma-

necer o capitalismo”, a luta de classes não tem por objectivo melhorar

o capital, mas sim derrubá-lo.

Ajudar a classe operária a realizar por si mesma a sua própria emanci-

pação, em vez de levantar obstáculos no seu caminho, exige um partido

revolucionário, uma Internacional, quer dizer, a continuidade do com-

bate secular do movimento operário desde o Manifesto do Partido Co-

munista de 1848. Na época do imperialismo, esse combate exprime-se

sob a forma da continuidade do bolchevismo, que permitiu a vitória da

primeira revolução proletária em 1917.



Nos Paraísos planetários do narcotráfico

Nota introdutória:

Alguns dados estatísticos, ilustrativos da situação de miséria e desemprego criada pela

economia desregulamentada da chamada globalização

SegundoumRelatóriodaONUde2012:

-Onúmerodetrabalhadoresnomundo,queviviacommenosde1,25dólares

pordia,aumentou,entre2008e2009,de625milhõespara840milhões.

-Aproximadamente3biliõesdepessoas–cercademetadedapopulação

mundial–sobrevivemcommenosde2dólarespordia.

DeacordocomumRelatóriodaOITde2012:

-Ataxamundialdedesempregojovemserá12,6%em2013!

-Ouseja,73,4milhõesdejovensestarãodesempregadosemtodoomundo

em2013.

-Oquesignifica3,5milhõesamaisdoqueem2007!

-Mas,osjovensdehojeconstituemageraçãomaisescolarizadaqueaté

hojeexistiu.

-Eosindicadoresmostramqueestageraçãosofre,deformadesproporcio-

nada,deumdéficedepossibilidadesdeacederaumempregodecente.

-Osjovensdesempregadosrepresentamcercade40%dototaldedesem-

pregadosnomundo.

A droga não é um fenómeno marginal

Nuncahouvenomundotantasdrogas.Aeconomiadadrogamovimenta

cercade3.000biliões(milharesdemilhões)dedólaresporano,abastecendo

ummercadodeaproximadamente200milhõesdepessoas.

Ocomérciodedrogastornou-seumdosmercadosmaisrentáveisdomundo.

SegundodadosdarevistaFortune,aindústriadonarcotráficomovimentaum

valorequivalenteaodaindústriaautomobilística,petrolíferaeelectrónicajun-

tas.

Simplesmente,comlucrosváriasvezessuperiores!

Agrandediferença,relativamenteaosoutrosprodutos,residenobaixocusto

damatéria-prima:umquilodefolhasdecocaécompradoacercade2,5USD

epodeservendidoa10000.00USDnoJapão,depoisdetransformadoem

pópuro.

Oscustosassociadostambémsãobaixos:

Custosdeproduçãodeaproximadamente0,5%

Custosdedistribuiçãodeaproximadamente3%
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Chegandoaatingirlucrosde3.000%.

Cercade90%dasreceitasdotráficovãoparaosbancosesãolavadasno

sistemafinanceirointernacional.

Os10%restantessãorepatriadosaospaísesprodutoresesãodivididosentre

ostraficantes.

Mas, o que permitiu o desemvolvimento do narcotráfico E QUEM LUCRA

COM ESSE NEGÓCIO?

AproduçãomassivadedrogasocorreuapenasapartirdaRevoluçãoIndus-

trial.

Nadécadade1980,aagriculturaindustrialdestinadaàproduçãodebens

alimentaresedeconsumoparamercadosexternossofreasconsequências

deumaquedavertiginosadospreçosdasmatérias-primas:açúcar(-64%);

café(-30%);algodão(-32%);trigo(-17%).

Éduranteperíodoqueseassisteàtransformaçãodaseconomiasmonopro-

dutorasemeconomiasnarcoprodutoraseaograndeaumentonoconsumo,

nosEUAenaEuropa.

Aausênciadeumapolíticaagrícolaquegarantisseoescoamentodospro-

dutosapreçosjustos,alémdafaltadeinvestimentosnosectorindustrial,ob-

rigouaqueospequenosprodutoresfossemobrigadosaoptarpelasnarco

culturas.

Adrogatornou-se,assim,aúnicaalternativadesobrevivênciaparaosagri-

cultoresarruinados!

Masestanarco-reciclagemdaseconomiasnãoaconteceuporacaso:foio

resultadodaintervençãodaschamadaspolíticasdeconjunturaimpostaspelo

FMIeoBancoMundial.

VejamosentãoalgunscasosdeingerênciadestasorganizaçõesedaAdmi-

nistraçãoAmericananospaísesprodutores.

Afeganistão após a invasão

Em2001,apósainvasãomilitardoAfeganistãopeloexércitodosEUA–e

certamentenãoporacaso–,aproduçãodedrogaséretomada,superando

adaColômbia.

Sóem2003,onegóciofacturou2,3bilhõesdedólares,maisdametadedo

PIBdopaís.

Colômbia e Peru - as consequências da destruição das economias

agrárias tradicionais e do tecido industrial

Actualmente,aColômbiaproduzcercade80%dacocaínadomundoeonar-

cotráficorepresenta10%doseuPIB.
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Issoéoresultadodaprivatizaçãodediversossectoresdaeconomianadé-

cadade1980,quetiveramcomoconsequênciaaeliminaçãodemilhõesde

empregos,aomesmotempoqueospreçosdasmatérias-primasagrícolas

caemvertiginosamentenomercadomundial.

Paraocamponêsbolivianoouperuanoafolhadecocarepresentouaúnica

saídaparasobreviver.

Tudofeitocomaconivênciadogovernocolombiano,queautorizavaemprés-

timosexternosnosquaisosdólareseramtrocadosporpesos,permitindoque

odinheirodonarcotráficointegrasseaactividadeeconómica.

Essaverdadeiraoficializaçãodalavagemfortaleceuopoderpolíticodostra-

ficantes,quechegamasereleitosparaaCâmaradosDeputados,aomesmo

tempoquemandamassassinarcandidatosquedeclararamguerraaonarco-

tráfico.

Mas o sistema tem processos tão perversos e hipócritas, que cria os

seus próprios organismos de combate ao narcotráfico, com os resulta-

dos que passo a descrever:

OsEUAeaUniãoEuropeiainvestirambiliõesdedólarescomochamado

“Plano Colômbia”, supostamente para combater o narcotráfico.

Noentanto,curiosamente,apósoPlanoColômbia,asáreasdecultivode

coca–quevariavamentre40.000e50.000hectares–aumentaramdrasti-

camente,atingindoomáximohistóricode169.800hectaresem2001!

NaColômbia,osnarcotraficantesmaispoderososapoiamosparamilitarese

tiveramparticipaçãodiretanasexecuçõesdelíderessindicais,ativistasejor-

nalistas.

Noaspectopolíticoemilitar,alutacontraonarcotráficopermiteaogoverno

americano,apartirdosanos80,justificaracrescenteintervençãodassuas

forçasmilitaresedesegurançaempaísescomooAfeganistão,aColômbia,

aBolívia,oPerueoEquador,chegandomesmoacasosdeinvasão,como

noPanamá,ondeotráficodedrogasaumentouapósaintervençãoimperia-

listacontraNoriega.

Naverdade,opretensocombateaotráficoéafachadaparaimporumcon-

troloeconômicoepolíticonaregião.

E,quandofoinecessário,assistimostambémàcolaboraçãoentreasautori-

dadesamericanaseosgrandesnarcotraficantes,comoaconteceunadécada

de60,paraeliminaçãodeumaorganizaçãopolíticaqueameaçavaassuas

estruturas:oPartido dos Panteras Negras,umaorganizaçãocomideais
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socialistasagrupandotrabalhadoresejovensnegros.

EnquantoaCIAeoFBIdestruíamassuassedes,eprendiameassassina-

vamosseusmilitantes,osnarcotraficantesdaAméricalatinadespejavamto-

neladas de cocaína e heroína nos bairros negros, provocando a

desarticulaçãopolítica,queterminoucomadissoluçãodoPartido.

ABU-JAMAL (2001, p. 96, 97, 98) ex-militantedosPanterasNegras,comen-

toudaseguinteformaopapeldocrack nascomunidadesnegrasdosEUA:

“Um espectro assombra as comunidades negras da América. Como vampiro,

suga a alma das vidas negras, não deixando nada senão esqueletos que se

movem fisicamente mas que estão afectiva e espiritualmente mortos. Não é

o efeito de um ataque do Conde Drácula nem de uma praga lançada por

algum feiticeiro sinistro. É o resultado directo da rapinagem planetária, das

manipulações dos governos e da eterna aspiração dos pobres a fugir, aliviar-

se, ainda que brevemente, dos paralisantes grilhões da miséria extrema.

A sua procura de alívio chama-se Crack. Pedra. Chame-se-lhe o que se qui-

ser, pouco importa; ele é na verdade, uma outra palavra para “morte” nas co-

munidades afro-americanas (…).”

Narealidade,aguerraaonarcotráficonãopassadeumadisputaporterritó-

rios,entregovernosemáfiasnarcotraficantes.

Trata-sedeumnegóciocomooutroqualquer,comadiferençaqueasuaproi-

biçãoprovocaumabrutaloscilaçãodospreços.

Mas como se “lavam”, fazem circurlar e integram no sistema financeiro

os fluxos de capitais e os lucros prodigiosos deste negócio?

Paraasseguraralavagemeareciclagemdosseusenormeslucros,asgran-

desempresaseorganizaçõescontamcomacumplicidadedopoderpolítico.

Contamcomoapoiodosgovernosecomahipocrisiadasentidadesdere-

gulaçãoparagarantirassuasposiçõeseosseusprivilégios,para adjudicar

contratosmilionários,parafinanciarassuasoperaçõesilegais.

OsdirigentesdaAdministraçãoamericanaedaUE,RonaldReaganeMar-

garethThatcher,resolveramesteproblemaeliminandoasbarreirasquelimi-

tavamocomércioeacirculaçãodemercadoriasedecapitais.

Sófaltavaoutrodosmecanismosfundamentaisparaasustentaçãodaeco-

nomiadadroga:aexistênciadesigilo bancário.
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Assim,ajuntaràdesregulamentaçãomundialdaeconomiaedafinança,

criam-seedesenvolvem-secentrosfinanceirosoffshoreeparaísosfiscais–

que,comoopróprionomeindica,sãooparaísodocapitalfinanceiro,onde

nãosepagamimpostoseondeháumrigorososigilobancário,equeservem

paraabsorveroslucrosdocrimesemperguntarpelasuaorigem.

Constituemumarquipélagoplanetáriodelocaisespecializadosnagestãodos

negóciosilegais,foradetodasasleisnacionais,detodasasregulaçõese

convéniosinternacionais.Alheiosatudooquenãosejadinheiroelucro.

Boapartedelesnãoprecisasequerdeedifíciosdeescritórios:são,nareali-

dade,instituiçõesvirtuais,queparafuncionarsóexigemumacontaaberta

numainstituiçãobancáriafisicamenteestabelecidanesseounoutroparaíso.

Porexemplo,em2008,nasIlhasCaimão–comumaáreadeapenas260

km2eumapopulaçãode45.000habitantes–estavamregistados278bancos

e62.000empresas.

AtéaredeinternacionaldaCaixaGeraldeDepósitosaítemumasucursal!

Énestesparaísosfiscaisquemilharesdesociedades-fantasmageremere-

ciclamcentenasdebiliõesdedólaresdafaceocultadaeconomiamundial.

Dinheiroessequeserádepoisutilizadonaespeculaçãoenocrescimentoar-

tificialdasBolsasdevalores.

Sim,porqueasorganizaçõesmultinacionaisdonarcotráficonãovãodepositar

assuasreceitasnasCaixasdepoupança.Elasprocuramtaxasdejuromais

elevadas:investimentosdealtoriscoeespeculaçãofinanceira,mercados

emergentes,imobiliário,novastecnologias,etc.

Eaindalhessobradinheirosuficienteparaparticiparnofinanciamentoena

corrupçãodosdirigentespolíticos,queasseguremamanutençãodestees-

tadodecoisaseaquemcabe,muitasvezes,darailusãodeumalutaper-

manentecontraacorrupção,masque,narealidade,nãopõememcausao

funcionamentodosistema.

Aineficáciademaisde30anosdecombateaonarcotráficoébemaevidência

dosucessodestafórmula.

Criaram-seorganismosespecializados,assinaram-seeratificaram-secon-

vençõesinternacionais,multiplicaram-seestudos,colóquios,comissõesde

inquérito.Tudoacompanhadodeveementesdeclaraçõesdosresponsáveis

políticos,semqueosistematenhasidobeliscado.

AOrganizaçãoMundialdoComércioeaUniãoEuropeia–sempretãopron-
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tasaintervireimiscuir-seemtodosossectoresdeactividade–certamente

encontrariamnodesmantelamentodestessantuáriosdocrimeumatarefaà

alturadassuaspretensõesdetransparêncianosnegócios!

Tratava-se,tãosimplesmente,dedesmantelarosparaísosfiscais,deesta-

belecerumacooperaçãointernacionalpermanente,umespaçojudiciárioeu-

ropeu,contraestadelinquênciafinanceira.

Aeconomiadadrogaéparasitária,destróiearruínaaforçadetrabalho,ge-

randodesemprego,desindustrializaçãoeanarco-reciclagemdaseconomias

agrárias.

Éporissoprecisoterconsciênciadoqueseestáapassar,nãopactuarenão

baixarosbraços,porqueépossívelmudaresteestadodecoisas;eissonão

exigecomplicadasengenhariasfinanceiras.

Combateraproduçãodedrogaseonarcotráficoimplicaráavontadepolíticade:

AcabarcomosigilobancárioenacionalizaraBanca.

Acabarcomaspolíticaseplanosdecontingência(privatizações,desindus-

trialização,sub-emprego).

Acabarcomosistemadebranqueamentooulavagem,atacandooactualsis-

temamundialdecirculaçãodecapitais.

Fazerumareformaagrárianasterrasemqueseproduzdrogaeincentivara

políticadesubstituiçãodecultivos;

Confiscarodinheiroeosbensoriundosdotráficoedalavagem,einvesti-lo

emactividadesprodutivasequegerassememprego.

Mas,infelizmente,nóssabemosqueosactuaisgovernoseorganizaçõesin-

ternacionaisnãoseocuparãodestatarefa.

Porisso,cabe-nosanós,trabalhadores,combatermosedarmo-nososmeios

demudarestasociedadeeenviarestesparaísosdonarcotráficoparao"para

oinferno".
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Intervenções no debate

Nodebatedestetemaforamdadosalgunselementosparacompletare,por

vezes,contraditaraexposiçãoinicial.

Citamosalgunsdeles.

Hálaboratórioslegaisdefabricaçãodedrogasedasuainvestigação.Eles

tambémestãopordetrásdadistribuiçãodasdrogasilegais.

Háummitosobreosigilobancário.

Ageografiadadrogaéageografiadodesemprego.

Sobreaquestãodosparaísosfiscaisedosigilobancário,éprecisosermuito

cuidadosoenãosedeixarenganar.Note-sequeagrandecampanhacontra

osparaísosfiscaiséfeitapelosEUA,poiséamaneiradetentaremevitara

reivindicaçãodaexpropriaçãodaBanca.

NaCitydeLondres–queéaprincipalpraçaespeculativamundial–traba-

lham1milhão(?)defuncionários!

Nãopodemosterumpontodevistamoralsobreaquestãodadroga.Doque

precisamosédeelaborarmateriaispolíticosparapodermoscombaterpara

aconstruçãodopartidorevolucionário.

Bibliografia sumária sobre este tema

A droga, o tráfico e a lavagem do dinheiro

PorAndreuCamps,TextopublicadonaRevista A Verdade Nº14,deMarçode1995

(ediçãobrasileiradeAgostode1995)

Estado, narcotráfico e sistema financeiro: Algumas aproximações

PorNeyJansenFerreiraNeto(estudomuitocompleto,realizadoporuminvestigador

brasileiro,apresentadoemformadedissertaçãonaUniversidadedeFlorianópolis),

2012.
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A crise do capitalismo e a sua expressão na crise ecológica

Nota introdutória:

Hámaisde20anosqueoPainelinter-governamentaldeperitossobreaevo-

luçãodoclima(IntergovernmentalPanelonClimateChange–IPCC)divulga

afirmaçõescientíficasapresentadascomototalmenteindiscutíveis.Àescala

mundial,elasservemdecoberturaadesígniospolíticosultra-reaccionários.

Jean-SébastienPierre,professordeBiologiaevolutivaedeEcologianaUni-

versidadedeRennes,analisounosemanáriodoPOI,(Informationsouvrières,

nº121,de28/10/2010)os«erros»recentementerevelados,demaneirain-

discutível,nosrelatóriosdoIPCC,muitosdelesreconhecidospelopróprio

Painel.Estes«erros»têmcomoobjectivoquererimporummodelopretensa-

menteirrefutável.

Masa verdade científica é esta:faltaaindadeterminarcientificamente,ede

formaindiscutível,ascausaseconsequênciasdoaquecimentoglobal.Opro-

cessodeaquecimentoclimáticodoplanetapareceumarealidadepoucocon-

testadaquesemanifestasobdiferentesaspectos,comosejamaliquefacção

dosglaciaresouorecuodosbancosdegelonosPólosNorteeSul,quesão

osmaisespectaculares.Contudo,osperitostêmalgunsproblemasemavaliar

asuaamplitudee,sobretudo,empreverosseusdesenvolvimentosnoscem

anosmaispróximos.Avariaçãodoaquecimentoclimático,conformeascon-

ferências,situa-seentre+1ºe+6º!

O verdadeiro objectivo da Conferência de Copenhaga de 7 a 18 de 
Dezembro de 2009

(Extractode“A Verdade” nº67,deJaneirode2010)

«Considere-se, por um momento, a hipótese – que não poderemos descartar

– de que o nosso planeta esteja ameaçado pelos efeitos destrutivos do aque-

cimento global causados pela acção humana. Neste caso – repetimos, não

provado – de um aquecimento climático “de origem humana”, de consequên-

cias ameaçadoras para a humanidade, quem seria responsável, em primeiro

lugar e antes de tudo, senão a actividade das grandes empresas multinacio-

nais? E quem pode acreditar, um só momento, nos governos dos EUA, de

França, da Alemanha e das outras principais potências imperialistas de todo

o mundo, governos esses que não hesitam em provocar milhões de mortes

em guerras injustas que eles estão a travar contra o povo do Iraque, do Afe-

ganistão e de outros lugares... governos esses que permitem às multinacio-
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nais suprimirem dezenas de milhões de empregos todos os anos... governos

esses que, confrontados com a desnutrição, a fome que assola mais de um

bilião de seres humanos, não fazem nada para mudar seja o que for... quem

pode acreditar que esses governos – que estão de pés e mãos atados às

multinacionais e aos especuladores, a quem eles ofereceram milhares de bi-

liões de dólares no ano passado, e que ainda hoje encorajam esses especu-

ladores a continuar no mesmo caminho – de repente decidam enviar os seus

representantes de mais alto nível a Copenhaga (Conferência realizada em

Dezembro de 2009), com o objectivo de se oporem aos objectivos das mul-

tinacionais e de as forçar a tomar não sabemos que medidas de protecção

ambiental que fossem contra os seus próprios interesses? Colocar uma tal

questão, tem implícita a resposta.

Não pode ser falha da Cimeira de Copenhaga não ter atingido um objectivo

que nunca foi o seu. Então, porquê este desperdício de energia, porquê este

encontro com grande pompa dos governos mais poderosos do mundo? O

verdadeiro objectivo é outro. Para quem tem um pouco de memória, já houve,

antes de Copenhaga 2009, outras cimeiras. Copenhaga 1995: foi a primeira

cimeira social da ONU, na qual milhares de organizações não-governamen-

tais foram, pela primeira vez, consideradas como parceiros oficiais daquela

que não tinha ainda sido chamada (mas que se prepara para ser) – a nova

governação mundial. Depois houve a Cimeira do Milénio, em 2000, que, no

seguimento da de Copenhaga, em 1995, fixou reduzir em proporções impor-

tantes, com metas determinadas, a pobreza no mundo. As metas foram adop-

tadas pelos representantes dos governos, dos Estados, pelas ONGs e,

também, pelas organizações sindicais representadas. Cinco anos mais tarde,

a chamada Cimeira do Milénio mais 5 havia de reconhecer o fracasso das

políticas acordadas. Mas esta terá sido a oportunidade para se propor a re-

visão das Convenções da OIT, com o objectivo – oh, tão digno! – de as tornar

mais acessíveis. Assim, seriam certamente alcançados resultados concretos

na luta contra a pobreza!

E cá estamos nós em 2009. A luta contra o aquecimento global substituiu a

luta contra a pobreza. Mas é sempre o mesmo objectivo: selar uma união sa-

grada planetária, que deverá pôr em prática a nova governação. Porque é

isso que ressalta das opiniões de uns e de outros: se Copenhaga foi um fra-

casso, é necessário ir mais longe no sentido de uma nova governação, as-

sociando as organizações operárias, bem como os seus representantes e os

governos de todo o mundo, na busca de soluções comuns face à ameaça do

flagelo. O que há de novo na Cimeira de Copenhaga 2009 não são os seus

verdadeiros objectivos, afinal muito próximos dos das cimeiras precedentes,

mas sim o meio utilizado: a ecologia política. Como pode uma disciplina cien-
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tífica, seja ela qual for, estar sujeita aos imperativos de uma política? Falar

de ecologia política seria como falar de biologia política, etnologia política ou

de matemáticas políticas. Trata-se de uma verdadeira impostura, cujo enorme

sucesso responde a uma necessidade política e social. Uma impostura de

utilidade crucial, pois permitiu que todos se tenham encontrado em Cope-

nhaga: os representantes dos partidos comunistas, dos partidos socialistas,

do Secretariado Unificado (representado, sobretudo em França, o Novo Par-

tido Anti-capitalista, NPA), toda a extrema-esquerda “institucional” e os alter-

mundialistas, juntamente com os representantes dos partidos burgueses e

dos seus governos, todos sem excepção estiveram em Copenhaga. Não era

este, em última análise, o principal objectivo?

Nessa ocasião, foi lançada uma ofensiva política e ideológica contra Karl

Marx. Esta não é a primeira vez que o autor de “O Capital” e inspirador da

Primeira Internacional é tema de uma campanha política que denuncia o ca-

rácter pretensamente obsoleto ou falhado das suas posições. O que é novo

aqui é que o questionamento de Marx é encabeçado por uma corrente política

que – pelo menos inicialmente, e mesmo nos dias de hoje – se reclama ofi-

cialmente do marxismo. Com efeito, é das fileiras do Secretariado Unificado

– aliado desde há alguns meses numa postura “eco-socialista”, que resulta

na explícita colocação em causa de Marx, na sua generalidade, em particular

no que respeita às forças produtivas e à relação do homem com a Natureza

(como poderá ser lido neste artigo, com base em citações). Este novo de-

senvolvimento merece ser analisado. Coloca na ordem do dia, na nossa opi-

nião, a defesa do marxismo e da sua actualidade.»

ConclusãodoartigoProtocolo de Quioto e Directivas Europeias - Como a

ecologia se tornou numa arma de destruição (publicado na Revista teórica

da IVª Internacional - A Verdade - nº 45, de Agosto de 2005, por Pierre

Cise)

«Conclui-se assim como a “ecologia” – no período do imperialismo apodre-

cido – se transforma em fonte de especulação e em pretexto para a desin-

dustrialização e para as deslocalizações…e, finalmente, num factor de

agravamento de todos os processos de destruição das forças produtivas (in-

cluindo um factor de agravamento da poluição e da destruição da Natureza).»

O que distingue os marxistas dos partidários da ecologia política,nãoé

ossegundosestarempreocupadoscomasameaçasaoambientenaturaldos

homens,enquantoosprimeirosnãoseimportaremcomesseassunto.Não,

oquedistingueosmarxistasdospartidáriosdaecologiapolíticaéqueestes

últimos,isolandoadestruiçãoambientaldadestruiçãodasforçasprodutivas

eosmecanismosdaexploraçãocapitalista,abstêm-sedelutarcontraoque
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elesmesmosdesignamcomoumaameaçaparaoplaneta.Aindapior:eles

fornecemasarmaspolíticaseideológicasprecisamenteaosproprietáriosdos

meiosdeproduçãoquesãoosresponsáveispelabarbáriequeameaçatoda

ahumanidade.

Onegócio das “quotas de poluição” (troca de quotas de emissões de gás

com efeito de estufa) é,emparticular,maisummeioparaimpediraindus-

trializaçãodospaísesditos“subdesenvolvidos”(comonãotêmcapacidade

financeira–nummundodominadopelocapitalfinanceiro–têmquevender

assuas“quotasdepoluição”aosgrandepotentadosindustriais…paraestes

continuaremapoluiraindamaisoambiente!),mantendoereforçandoode-

senvolvimentodesigualecombinadodasociedadecapitalista(Trotsky),cons-

tituídoporgrandespólosindustriaiseurbanísticos,aoladodamaiormiséria

edegradação,cujomóbiléaobtençãodomáximolucro.

Averdadeéque–apretextodo“desenvolvimento sustentável” eda“respon-

sabilidade social das empresas”,istoé,da“boa governação” –omercado

dosdireitosparapoluir(postoemprática,emparticular,pelaUniãoEuropeia

em2005),fazpartedeumaimensaempresadeespeculação,naqualvão

participarcapitaispermanentementeávidosdevalorização.

Ailusão das “ilhas ecológicas” e dos “actos ecológicos individuais”:o

sistemacapitalista,manipulandoasaspiraçõespositivasdaspessoas,apre-

senta-lhescomoperspectivaestepaliativo,quepermiteasobrevivênciade

algunsea“boaconsciência”deoutros,masquedemodonenhumpodere-

solver–ousequer,combatereficazmente–adegradaçãoglobaldonosso

planeta.

Trata-sedeumailusãodomesmotipodadachamada“democracia parti-

cipativa”,queconsistenumaboaadaptaçãoàsnecessidadesdosistema

capitalista:noquadrodoscortesdrásticosnoOrçamentodoEstadodecada

país–queatingemfortementeasverbasqueficamdisponíveisparaocum-

primentodasfunçõessociaisdoEstado,emtodoolado–cadaautarquia,

cadafreguesiavaiestabelecerum“orçamentoparticipativo”…paragerira

miséria,fazendoopovodecidir“democraticamente”oquedevesercortado!

Adefesa da “ecologia” também pode ser uma boa oportunidade de ne-

gócio (talcomoaaproveitouo“PrémioNobel”Al-Gore,oVice-presidentede

Clinton,aoquadruplicarasuafortunaemmeiadúziadeanos,nomeada-

mentefazendoconferênciasemtodoomundo“pagasprincipescamente”!)

noquadrodeumacampanhamundial,declinadaaníveldecadapaís,para

tentar“limpar”osistemacapitalistaeassuasmultinacionaisdeseremosres-

ponsáveispeladegradaçãodoambienteàescalaglobal.
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Debatesobreotema

“A crise do capitalismo e a sua expressão na crise ecológica”

Duranteodebateforamdadosalgunselementoscomplementaresemrelação

aosdadosnaIntrodução(cujasúmulaestánodocumentoanexo)eavança-

dosoutrosparaoaprofundardaelaboraçãopolíticasobreestetema.

Sobre Ecologia

-Osinquéritossobrea“pegadaecológica”feitosaosestudantesdoEnsino

básicoconstituemummodosubreptíciode“responsabilizar”osjovenspela

destruiçãodaNatureza.

-AChinadeveseropaísmaispoluidordomundo,poisnãoexistequalquer

regulamentaçãoquealimite.

-Fazemdezenasdeconferênciasedeconvénios,masdepoisnãoháaim-

posiçãodasregulamentaçõesacordadas.

-Omundoéumsistemafechado:nadaseperde,nadasecria,tudosetrans-

forma.Sobopontodevistadapoluição,ofundamentaléagestãodosdes-

perdícios.

-A“ecologia”é,nofundo,umnichodemercadoutilizadopelocapitalismo.

Mas,porexemplo,oscarroseléctricos“ecológicos”custammaiscaroeainda

poluemmaisqueos“nãoecológicos”.

-Oscombustíveis“alternativos”(“amigosdoambiente”)sãoproduzidosno-

meadamenteapartirdomilhoedoarroz,plantadosemgrandeescala,so-

bretudoem“paísessubdesenvolvidos”,provocandoadestruiçãodasbases

dasuaagriculturatradicionalelevandoàruínaemisériadoscamponeses.

-Asgrandesprodutorasdecombustíveispretensamenteecológicossãoas

grandesmultinacionaispetrolíferas.

-Aúnicamaneiradedefenderoambientedeformaeficazéoderrubedaso-

ciedadecapitalista.

-Osistemaestápodreetodasas“soluções”queeleapresentasãopara

mantê-lo,continuandoaprovocaradegradaçãodaNaturezaedascondições

devidadaspopulações.
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-Agrandepoluiçãoexistesobretudonosgrandescentrosurbanos.

-Aecologiapolíticaqueserveasmultinacionais,nosistemacapitalista,estará

aoserviçodostrabalhadoresquandopassarmosparaasociedadesocialista.

-Hásoluçõespararesolverosproblemasdaenergia,eéprecisoexplicá-las

aosjovens.Umexemplo:colocar(noSahara)painéissolares…seriaumma-

nancialinesgotávelderecolhadeenergia.

-Relativamenteàquestãodaenergia,emnomeda“ecologia”,ogovernoda

Alemanhadecidiufechartodasascentraisnuclearesdopaís.Porquê?Para

darprioridadeaosinteressesdemultinacionaisqueapostamnoutrasfontes

deproduçãodeenergia.Omesmosepassacomograndenegócioqueestá

pordetrásdageneralizaçãodospainéissolares,quesósãorentáveisse

foremsubsidiadospelosgovernos(épelomenosesteocasoemEspanha).

Emambososcasos,trata-sedeinteressesdegrandesgruposcapitalistas,

quecamuflamassuasnecessidadesdeobteromáximolucro,recorrendoà

ideologia.Senossituarmosaoladodeumapartedessesgruposcapitalistas

contraaoutraparte,nãoconseguiremosabrirnenhumasaídaparaaresolu-

çãodoproblemadaenergiaafavordosinteressesdostrabalhadores.Sóa

partirdomomentoemqueosectordaenergiasejapúblicoéquepoderemos

encontrarumarespostaparaosprincipaisproblemasqueafectamaspopu-

laçõesnestesector.Nasituaçãoactual,adiscussãoémediatizadaporinte-

ressesprivados.

-OcapitalismoutilizaumadadainterpretaçãodaCiênciaparafundamentar

aargumentaçãoemdefesadas suasnecessidadesde sobrevivência.É

aquiloquepretendefazercoma“Ecologiapolítica”,visandoconvencercada

umdenósquesomososresponsáveispeladegradaçãodaNatureza.

-Omundotemmeiossuficientesparasatisfazerasnecessidadesbásicas–

nomeadamenteemtermosdealimentação–dosactuais7milmilhõesde

sereshumanosebemmaisdoqueessenúmeroseosrecursosnaturais

forembemutilizados.Èumatretaanecessidadedaagricultura“produtivista”

oudaagricultura“biológica”.Ograndeobstáculoaumaboagestãodosre-

cursosnaturaiséapropriedadeprivadadaterra.

-Faceaoselementosqueforamapresentados,énecessárioqueoPOUSesta-

beleçaumprogramadecombateedeintervençãonestaáreadaEcologia.
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Sobre “democracia participativa” 
(tema aflorado na introdução e também aprofundado no debate)

-Quandosepõeemdiscussãoum“Orçamentoparticipativo”,aconsciência

eaparticipaçãodoscidadãosaumentamsignificativamente.Emboraistoseja

umassuntoperverso,quesepodevirarnoseucontrário.Temosqueapro-

fundarasuadiscussão.

-DoisexemplosdoscortesnosOrçamentosdasautarquias:numjardimde

Queluzafaltadeverbasimpedeacontrataçãodeumjardineiro(comofun-

cionáriopúblico)–emborajápermitaocontratocomumaempresaprivada

parafazeromesmotrabalho–eaautarquiadeTorresVedrasnãotemverba

paracontinuaraarranjarumaestradanacionalque(deacordocoma“partilha

decompetências”)aJuntaAutónomadasEstradassótemaresponsabilidade

dearranjaratéàentradadacidade.Éclaroqueestescortescondicionarão

drasticamentequalquer“Orçamentoparticipativo”aproporàsrespectivaspo-

pulações.

-Soupartidáriodademocracia(semqualquerqualificativo!).Asautarquias

nãotêmumapartesuficientedoOrçamentodoEstado(emEspanha,éso-

mente12%-amaisbaixadaEuropa)e,porisso,ficamsemmeiosparares-

ponder às cada vezmaiores responsabilidadesque lhes sãoatribuídas.

Quandoaautarquiaestáfalidaeconvocaapopulaçãoparadiscutircomore-

solverqualquerproblemaqueexijaverbas…empurraessapopulaçãopara

umasituaçãosemsaída.

-Éprecisonãoconfundiranecessidadedemobilizaçãodaspessoas,com

elaterqueserfeitanoquadrodeum“orçamentoparticipativo”.

-ExemplodePortoAlegre(noBrasil):oPTperdeuaseleiçõesnestaautar-

quiaporterqueridoimporàpopulaçãoum“Orçamentoparticipativo”.Istoé,

fazerapopulaçãoaceitarumOrçamentodeausteridade.Istonãoédemo-

cracia!

-A“Ecologiapolítica”tempordetráspartidospolíticos.Quandoestavano

Governocomovice-PresidentedeClinton,AlGorevotoutodoscréditospara

aguerra.E,comonóssabemos,nãohápiormeiodedestruiçãodaNatureza

doqueaguerra!
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Doistextosparaconhecer,deformamaisaprofundada,

aposiçãodaIVªInternacionalemrelaçãoàEcologia
Os marxistas face ao logro da ecologia política (e da sua metamorfose

“eco-socialista”) -Por Pierre CISE, Daniel GLUCKSTEIN e Jean-Pierre

RAFFI (“A Verdade”nº67,deJaneirode2010

Protocolo de Quioto e Directivas Europeias - Como a ecologia se tornou

numa arma de destruição -por Pierre CISE (“A Verdade” nº45,deAgosto

de2005).
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O QUE É O BOLCHEVISMO?

-OBolchevismonãoémaisdoqueaformaorganizada,naépocadoimpe-

rialismo,dométododeMarxeEngelsem1847/1848edafundaçãodaIIª

InternacionalporEngels;

-Como se construiu o Partido Bolchevique nodecursoda revolução

russa;

-Congresso de 1903 do POSDR (Partidooperáriosocialdemocratarusso),

secçãorussadaIIªInternacional:

Cisãoemtornodoartigo1dosestatutos–Quemémembrodopartido?

UmaalaemtornodeLenine–“É membro do partido aquele que reconhece

o programa do partido, o apoia financeiramente e integra uma das organiza-

ções do partido” –alamaioritáriadesignadacomobolchevique:

UmaalaminoritáriaemtornodeMartov–“É membro do partido o que reco-

nhece o programa do partido” –aladesignadacomomenchevique;

A revolução russa de 1905 eaconstituiçãopelasmassasoperáriasdoSo-

vietedeSãoPetersburgo(Petrogrado):

-aperspectivadeLenine:“A ditadura revolucionária democrática do proleta-

riado e do campesinato” ;

-aperspectivadeMartov:“Uma etapa burguesa do tipo da revolução fran-

cesa de 1789”;

A revolução russa de Fevereiro de 1917

-Formaçãodeumgovernoprovisório;

-ConstituiçãodoSovietedePetrogrado;

-Situaçãodeduplopoder;

-MencheviqueseSocialistasRevolucionários(SR)–emnomedeumaetapa

democrático-burguesa,praticamumapolíticadecolaboraçãodeclasses;

-HesitaçõesnoPartidoBolchevique;Lenineregressadodoexílioganhano

interiordoPartidoBolcheviqueamaioria:-“TesesdeAbril”–Éentãopossível

aoPartidoBolcheviqueempenhar-senocombatepelo“pão,apaz,aliber-

dade”e“todoopoderaossovietes”;

-Sobapressãodasgreves,ogovernoprovisóriodemite-seeconstitui-seum

governodeMencheviqueseSocialistasRevolucionários;
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-Aforçadobolchevismofoide“exprimir conscientemente o processo incons-

ciente da massa em revolução”;apalavradeordemderupturadogoverno

decoligaçãocomaburguesiaéformuladapositivamente:“Todo o poder aos

sovietes”, “governo sem ministros capitalistas” eumacampanhapor “pão,

paz e liberdade”;

Outubro de 1917

Osbolcheviquessãodeterminantesnoesmagamentodatentativadegolpe

militarcontra-revolucionáriodogeneralKorniloveganhamamaiorianosSo-

vietes(MoscovoePetrogrado);

A25deOutubro,Trotskyanuncia,diantedoSovietedePetrogrado,oderrube

dogovernoeànoiteabreoIICongressodosSovietesqueratificaatomada

dopoder.

A26deOutubrosãoadoptadososdecretossobreapazeaterra,econsti-

tui-seumgovernooperárioecamponês–oConselhodosComissáriosdo

Povo.

AexperiênciadeOutubrode1917destacaumcertonúmerodeensinamentos

queimportailustrar: “ o carácter proletário e permanente da revolução”, “ a

necessidade do combate pela unidade da classe operária através da política

de frente única” e “ a construção de um partido”.

Obolchevismoé,aomesmotempo,umaorientaçãoeummétododeorga-

nização,fundadosnaperspectivadarevoluçãoproletária.

-Nasuaobraa Revolução permanente,Trotskycondensatodaaexperiên-

ciadomovimentooperáriodesdeMarxeEngelscomoManifestodoPartido

Comunista,oApelodaLigadosComunistasde1850,aComunadeParisde

1871,oSovietede1905,aRevoluçãorussade1917,ocombatedeLenine

noPartidoBolchevique.

A teoria da revolução permanente encerra três aspectos
fundamentais:

Nospaísesatrasados,ocaminhoparaademocraciapassapeladitadurado

proletariado;

Arevoluçãosocialista:duranteumperíodocujaduraçãoéindeterminada,

todasasrelaçõessociaissetransformamnodecursodeumalutainterior

contínua;

Ateoriadarevoluçãopermanenteencaraocarácterinternacionaldarevolu-
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çãosocialistaqueresultadoestadodaeconomiaedaestruturasocialdahu-

manidade.Ointernacionalismonãoéumprincípioabstracto.Nãoésenãoo

reflexopolíticoeteóricodocaráctermundialdaeconomia,dodesenvolvi-

mentomundialdasforçasprodutivasedalutadeclasses.Arevoluçãoprole-

tárianãopodesermantidanosquadrosnacionais,senãosobaformade

regimeprovisório.

“A revolução socialista começa no terreno nacional, desenvolve-se na arena

internacional e acaba na arena mundial. Assim a revolução socialista torna-

se permanente, num sentido novo e mais largo: não se conclui senão com o

triunfo da nova sociedade sobre todo o nosso planeta.”

O Bolchevismo: as leis da história são mais fortes 
do que os aparelhos burocráticos

Osocialismonãoéinelutável,énecessário(umanecessidadehistórica),se-

gundoMarx.Estaperspectivanãodecorredeumprocessoautomático,exige

aactividadehumanaconsciente,querdizerajudaraclasseoperáriaalevan-

tar-sesobreosseuspés,aorganizar-separaabaterocapital.

AexperiênciadoPartidoBolcheviquede1917mostraquenenhumpartido

revolucionáriosepodeconstruirsenãopusernocentrodasuapolíticaocom-

batepelaunidadedaclasseoperária.

Frente Única Operária

O sindicato, forma elementar de frente única

Comité de fábrica e soviete

Umapolíticadefrenteúnicaoperáriavisa,pois,realizaraunidadedaclasse

operárianoseumovimentodeemancipaçãocontraaburguesia.Masmesmo

sobaformamaiselevada,adossovietes,aunidadedaclasseexigequeo

partidorevolucionáriocombatasobreestaorientaçãodefrenteúnica,opondo

aunidadeoperáriaàcolaboraçãodeclasse.

Sob a bandeira da IVª Internacional

Opontodepartidadoprogramaéque“a crise histórica da humanidade é a

crise da direcção do proletariado”.

Apolíticadefrenteúnicaoperária,conduzidapelopartidorevolucionário,visa

juntaraclasseealargarainfluênciadopartidonasfileirasoperárias.Talera

aorientaçãodeLenineedosbolcheviquesem1917.Masistoexigeaforma-

çãopréviadeumpartidocomquadrosimplantadosnaclasse.
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A necessidade do Partido

Um Jornal – Organizador colectivo

Paraconcluir,citooPrefáciodePierreLambertàediçãoperuanadoPro-

gramadeTransição:

“Nós, partidários da IVª Internacional, pensamos que o programa de transição

adoptado em 1938 foi verificado pelos acontecimentos até aos nossos dias.

Mas não apresentamos o programa como um ultimato. Propomos o programa

como base de discussão. É pela livre discussão política e pelo confronto de

mais largo, numa palavra, pela aplicação das regras da democracia operária

e pelo seu respeito, que serão ultrapassadas as dificuldades e as armadilhas

introduzidas na luta de classe pelos partidos de colaboração de classes.”
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Classe, Partido e Direcção

Leão Trotsky 
(TextoescritoapósMaiode1939,enãocompletadoatéaoseuassassinato)

Atraduçãoemportuguêstevecomobaseasversõeseminglês,castelhanoefrancês.

Porque foi derrotado o proletariado espanhol em 1936?

Aamplitudedorecuoqueomovimentooperáriosofreu,podenãosóserava-

liadaapartirdoestadodasorganizaçõesdemassa,comotambémpelosrea-

grupamentos ideológicosepelosquestionamentos teóricosnosquaisse

empenhamnumerososgrupos.EmParispublica-seumjornal,“Que Faire?”

(QueFazer?),oqualporalgumarazãoseconsideracomomarxista,embora,

narealidade,sesitueinteiramentenoquadrodoempirismodosintelectuais

burguesesdaesquerdaedostrabalhadoresisoladosqueassimilaramtodos

osvíciosdosintelectuais.

Talcomotodososgruposaquemfaltamfundamentoscientíficos,sempro-

gramaesemqualquertradição,estepequenojornalprocurouagarrar-seà

casacadoPOUM(1) –quepareciaabriràsmassaseàvitóriaocaminho

maiscurto.Masoresultadodestevínculocomarevoluçãoespanholapare-

ceu,deinício,completamenteinesperado:estejornalnãoprogrediu,pelo

contrárioregrediu.Naverdade,istofazintegralmentepartedanaturezadas

coisas.Ascontradiçõesentreapequenaburguesia,oconservadorismo,eas

necessidadesdarevoluçãoproletáriaextremaram-se.Étotalmentenatural

queosdefensoreseintérpretesdapolíticadoPOUMsejamrejeitadospara

muitolonge,tantonocampopolíticocomonoteórico.

Ojornal“Que Faire?”,emsimesmoeporsi,nãotemnenhumaimportância.

Maseleédeuminteressesintomático.Éporissoqueconsideramosprovei-

tosodeter-nossobreasuaavaliaçãodascausasdocolapsodarevolução

espanhola,namedidaemqueesta avaliação revela muito graficamente as

características fundamentais queprevalecemnaalaesquerdadopseudo-

marxismo.

“Que faire?” explica

Começaremos pela citação literal de uma crítica ao folheto “A Espanha

traída”,donossocamaradaCasanova(2):

“Porque foi a revolução esmagada? Porque – responde o autor (Casanova)
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– o Partido Comunista levou a cabo uma política falsa, infelizmente seguida

pelas massas revolucionárias. Mas, por que raio as massas revolucionárias

– que abandonaram os seus antigos dirigentes – se reagruparam sob o es-

tandarte do Partido Comunista? «Porquenãoexistiaumpartidogenuina-

menterevolucionário.» Estamos perante uma pura redundância. Uma falsa

política das massas; um partido imaturo, ou é a expressão da manifestação

de uma certa disposição das forças sociais (imaturidade da classe operária,

falta de independência do campesinato) – que necessitam ser explicadas a

partir de factos, apresentados entre outros pelo próprio Casanova – ou é o

produto da acção de certos indivíduos ou grupos de indivíduos malvados, ac-

ções que não correspondem aos esforços dos «indivíduossinceros», capa-

zes sozinhos de salvarem a revolução. Depois de ter tacteado a primeira via,

a via marxista, Casanova seguiu a segunda. Somos conduzidos para o do-

mínio da pura demonologia. O criminoso responsável pelas derrotas é o

Diabo em chefe, Estaline, instigado pelos anarquistas e e outros pequenos

diabos; a desgraça quis que o deus dos revolucionários não tenha enviado a

Espanha um Lenine ou um Trotsky, como o fez na Rússia em 1917.”

Econclui:“Eis o que acontece quando se quer, a todo o custo, impôr aos fac-

tos a ortodoxia ossificada de uma capela.” Estasobranceriateóricatorna-se

maisgrandiosapelofactodeserdifícilconceberumnúmerotãograndede

banalidades,vulgaridadeseerrostípicosdofilisteuconservadorconcentra-

dosem tãopoucas linhas.

Oautordacitaçãoanteriorevitadarqualquerexplicaçãoparaaderrotada

revoluçãoespanhola;eleapenasindicaqueexplicaçõesprofundas,como“o

estado das forças sociais”,sãonecessárias.Afugaaqualquerexplicação

nãoéacidental.Estescríticosdobolchevismosãotodosunscobardesteó-

ricos,pelasimplesrazãodequenãotêmnadadesólidosobospés.Para

nãorevelaremoseuprópriofalhanço,escondemosfactosedivagamem

tornodasopiniõesdosdemais.Limitam-seadicaseameios-pensamentos,

comosenãotivessemtempoparamostrartodaasuasabedoria.Nareali-

dade,carecemporcompletodela.Asuaaltivezestárevestidadecharlata-

nismointelectual.

Analisemos,passoapasso,asdicaseosmeios-pensamentosdonosso

autor.Segundoele,umafalsapolíticademassassópodeserexplicadacomo

“manifestação de certas condições de forças sociais” quesãoa“imaturidade

da classe operária” ea“falta de independência do campesinato”.Aqueleque

procuraredundânciasnãopoderiaencontrarumamaiscompleta.Umafalsa

políticaparacomasmassaséexplicadapela“imaturidade”dasmassas.Mas
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oqueéimaturidadedasmassas?

Evidentemente,asuapredisposiçãoparaseguirfalsaspolíticas.Masemque

consisteafalsapolíticaequemforamosseusiniciadores?Asmassasouos

dirigentes?Onossoautornãodisseumapalavrasobreisso.Atravésdeuma

redundânciaeletransferearesponsabilidadeparaasmassas.Estelogro,

clássicoatodosostraidores,desertoreseseusagentes,éparticularmente

revoltanteemligaçãocomoproletariadoespanhol.

Sofismas dos Traidores

EmJulhode1936–paranãonosreferirmosaumperíodoanterior–osope-

ráriosespanhóisrepeliramoassaltodosoficiaisquehaviampreparadoasua

conspiraçãosobaasaprotectoradaFrentePopular.Asmassasimprovisaram

milíciasarmadasecriaramcomitésoperários,osbaluartesdasuafuturadi-

tadura.Asorganizaçõesdirigentesdoproletariado,poroutrolado,ajudaram

aburguesiaadestruiressescomités,aliquidarosassaltosdosoperários

contraapropriedadeprivadaeasubordinarasmilíciasoperáriasaocomando

daburguesia,alémdaparticipaçãodoPOUMnoGovernoassumindores-

ponsabilidadedirectaporestetrabalho.

Quesignifica,nestecaso,“imaturidade”doproletariado?Apenasisto:queas

massas,apesardeteremescolhidoumalinhacorrecta,nãoconseguiram

fazerromperacoligaçãodesocialistas,estalinistas,anarquistasedoPOUM

comaburguesia.Estemodelodesofismadecorredumconceitodeumaes-

péciedematuridadeabsoluta,istoéacondiçãodeperfeiçãodasmassas,

naqualelasnãonecessitamdeumaDirecçãocorrectae,maisdoqueisso,

sãocapazesdevencercontraasuaprópriaDirecção.Talmaturidadenão

existenempodeexistir.

Masporquedevemosoperários,quemostramumtalinstintorevolucionário

correctoequalidadessuperioresdeluta,submeter-seaumaDirecçãotrai-

dora?–objectamosnossossábios.

Anossarespostaé:nãohouveomínimotraçodeumatalsubmissão.Alinha

damarchadosoperáriosfezsempreumcertoângulocomalinhadaDirec-

ção.Nosmomentosmaiscríticosesseângulofoide180graus.Nessesmo-

mentos, a Direcção ajudou, directa ou indirectamente, a submeter os

operáriospelaforçadasarmas.

EmMaiode1937,osoperáriosdaCatalunhasublevaram-senãosósema

suaprópriaDirecçãomascontraela.Osdirigentesanarquistas–patéticose
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desprezíveisburgueses,comumdisfarcerevolucionáriobarato–repetiram,

centenasdevezes,nasuaimprensa,que,seaCNT(3)tivessedesejado

tomaropoderemMaioeestabelecerasuaditadura,tê-lo-iafeitosemne-

nhumadificuldade.Destavez,osdirigentesanarquistasdizemapuraver-

dade.ADirecçãodoPOUMfoiverdadeiramentearrastadaareboquedaCNT,

somentecobrindoasuapolíticacomumafraseologiadiferente.Foigraçasa

isso,esóaisso,queaburguesiaconseguiuesmagar,emMaio,olevanta-

mentodoproletariado“imaturo”.Éprecisonãocompreenderabsolutamente

nadanaesferadasinter-relaçõesentreaclasseeoPartido,entreasmassas

eosseusdirigentes,parapoderrepetirafrasevaziasegundoaqualasmas-

sasespanholasselimitaramaseguirosseusdirigentes.Aúnicacoisaque

sepodedizeréqueasmassas–quetentaramsemcessarrasgaroseuca-

minhopelaviacorrecta–descobriramestarparaalémdassuasforçascons-

truir, no fogo da batalha, uma nova Direcção que correspondesse às

exigênciasdarevolução.Temosdiantedenósumprocessoprofundamente

dinâmicoemqueasdiferentesetapasdarevoluçãosesucedemrapidamente,

comaDirecçãooualgunsdosseussectoresadesertaremrapidamentepara

ocampodoinimigodeclasse,eosnossossábiosembrenham-senumadis-

cussãopuramenteestática:porqueéqueoconjuntodaclasseoperáriase-

guiuamáDirecção?

A abordagem dialética

Existeumvelhoaforismoevolucionista-liberal:cadapovotemoGovernoque

merece.AHistória,noentanto,mostraqueummesmopovopodeter,node-

cursodeumperíodorelativamentecurto,governosmuitodiferentes(Rússia,

Itália,Alemanha,Espanha,etc.)e,ainda,queaordemsobaqualsesucedem

nãoénummesmoeúnicosentido:dodespotismoparaaliberdade,comofoi

imaginadopelosliberaisevolucionistas.Osegredoestáemqueumpovoé

formadoporclasseshostis,equeelaspróprias,porsuavez,sãoformadas

porcamadasdiferenteseemparteantagónicas,tendodiferentesdirecções.

Alémdisso,cadapovosofreainfluênciadeoutrospovosquetambémsão

formadosporclasses.Osgovernosnãosãoaexpressãoda“maturidade”–

sempreemcrescendo–deum“povo”,masoprodutodalutaentreasdife-

rentesclassesedasdiferentescamadasdentrodeumamesmaclassee,por

último,oprodutodaacçãodeforçasexternas(alianças,conflitos,guerras,

etc.).Deve-seacrescentaraistoqueumGoverno,umaveztendo-seestabe-

lecido,podedurarmuitomaistempoquearelaçãodeforçasqueoproduziu.

Éprecisamenteapartirdestacontradiçãohistóricaqueseproduzemasrevo-

luções,osgolpesdeEstado,ascontra-revoluções,etc.

AmesmaanálisedialéticaénecessáriaquandoselidacomaquestãodaDi-
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recçãodeumaclasse.Imitandoosliberais,osnossossábiosaceitamtacita-

menteoaxiomasegundooqualcadaclassetemaDirecçãoquemerece.Na

realidade,aDirecção,nãoé,demodonenhum,o“simplesreflexo”deuma

classeouoprodutodasuaprópriacapacidadecriativa.UmaDirecçãoforja-

senoprocessodoschoquesentreasdiferentesclassesoudasfricçõesentre

asdiferentescamadasnoseiodeumadeterminadaclasse.Umavezsurgida,

aDirecçãoeleva-se,invariavelmente,acimadasuaclasse,etorna-sepre-

dispostaàspressõeseinfluênciasdasoutrasclasses.

Oproletariadopode“tolerar”,durantemuitotempo,umaDirecçãoquejátenha

sofridoumatotaldegenerescênciainterna,masquenãoteveaocasiãodea

manifestarnodecorrerdegrandesacontecimentos.Énecessárioumgrande

abalohistóricopararevelar,demodoagudo,acontradiçãoqueexisteentrea

Direcçãoeaclasse.Osabaloshistóricosmaispoderosossãoasguerraseas

revoluções.Éprecisamenteporestemotivoqueaclasseoperáriaéapanhada

frequentemente desprevenida pela guerra e pela revolução. Masmesmo

quandoavelhaDirecçãorevelouasuacorrupçãointerna,aclassenãopode

improvisarimediatamenteumanovaDirecção,sobretudosenãoherdoudope-

ríodoanteriorsólidosquadrosrevolucionários,capazesdeaproveitarocolapso

dovelhopartidodirigente.OMarxismo,istoéainterpretaçãodialéticaenão

escolásticadainter-relaçãoentreaclasseeasuaDirecção,nãodeixapedra

sobrepedradossofismaslegalistasdonossoautor.

Como Amadureceram os Operários Russos

Oautorconcebeamaturidadedoproletariadocomoalgopuramenteestático.

Noentanto,duranteumarevolução,aconsciênciadeumaclasseéopro-

cessomaisdinâmico,determinandodirectamenteocursodarevolução.Seria

possível,emJaneirode1917oumesmoemMarço–depoisdoderrubedo

czarismo–responderàquestãodesaberseoproletariadorussoteria“ama-

durecido”osuficienteparaconquistaropoderemoitoounovemeses?A

classeoperária,nessaaltura,eraextremamenteheterogénea,socialepoli-

ticamente.Duranteosanosdeguerratinha-serenovadoem30a40%apartir

dasfileirasdapequeno-burguesia,frequentementereaccionária,aexpensas

docampesinatoatrasado,demulheresedejovens.EmMarçode1917,o

PartidoBolcheviqueeraseguidoporumainsignificanteminoriadaclasse

operáriae,alémdisso,existiamdesacordosdentrodoprópriopartido.A

imensamaioriadosoperáriosapoiavaosmencheviqueseossocialistas-re-

volucionários,istoé,ossocial-patriotasconservadores.Asituaçãoeraainda

maisdesfavorávelrelativamenteaoexércitoeaocampesinato.Temosde

acrescentaraistoonívelculturalgeralmentebaixonopaís,afaltadeexpe-
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riênciapolíticaentreasmaisamplascamadasdoproletariado,especialmente

naprovíncia,oquedeixouossoldadoseoscamponesessozinhos.

Qualerao“activo”dobolchevismo?Noiníciodarevolução,sóLeninetinha

umaconcepçãorevolucionáriaclaraeprofunda.OsquadrosrussosdoPar-

tidoestavamdispersosenumconsiderávelgraudeconfusão.MasoPartido

gozavadegrandeprestígioentreostrabalhadoresavançados.Leninegozava

degrandeautoridadeentreosquadrosdoPartido.Asuaconcepçãopolítica

correspondiaaodesenvolvimentorealdarevoluçãoeeraconfirmadapor

cadanovoacontecimento.Esteselementosdo“activo”operammaravilhas

numasituaçãorevolucionária,istoé,emcondiçõesdelutadeclassesaguda.

OPartidorapidamentealinhouasuapolíticaparacorresponderàconcepção

deLenine,ousejaparacorresponderaocursorealdarevolução.Graçasa

isso,encontroufirmeapoiodedezenasdemilharesdeoperáriosdevan-

guarda.Emalgunsmeses,apoiando-senodesenvolvimentodarevolução,o

Partidofoicapazdeconvenceramaioriadosoperáriossobreajustezadas

suaspropostas.Estamaioria,organizadaemSovietes,foicapaz,porsua

vez,deatrairossoldadoseoscamponeses.Comoéqueesteprocessodi-

nâmico,dialético,poderiaseresgotadonumafórmuladematuridadeouima-

turidadedoproletariado?Umfactorcolossaldamaturidadedoproletariado

russo,emFevereiroeMarçode1917,foiLenine.ELeninenãocaiudocéu.

Personificavaatradiçãorevolucionáriadaclasseoperária.Paraqueaspa-

lavrasdeordemdeLenineencontrassemocaminhoparaasmassasfoine-

cessário que existissem quadros, ainda que numericamente limitados a

princípio;foinecessárioexistirconfiançadosquadrosnasuaDirecção,uma

confiançabaseadanaexperiênciapassada.Excluiresteselementosdoscál-

culosésimplesmenteignorararevoluçãoviva,paraasubstituirporumaabs-

tração, a “relação de forças”, porque o desenvolvimento da revolução

consisteprecisamentenisto,quearelaçãodeforçassemantémemmutação

–incessanteerapidamente–soboimpactodasmudançasnaconsciência

doproletariado,aatracçãoqueascamadasavançadasexercemsobreas

atrasadas,acrescenteconfiançadaclassenasuaprópriaforça.Amolavital

desteprocessoéoPartido,assimcomoamolavitaldoPartidoéasualide-

rança.OpapelearesponsabilidadedaDirecção,numaépocarevolucionária,

sãocolossais.

Relatividade da “Maturidade”

AvitóriadeOutubroéumtestemunhovaliosoda“maturidade”doproletariado.

Masestamaturidadeérelativa.Poucosanosdepois,essemesmoproletariado

permitiuquearevoluçãofosseestranguladaporumaburocraciaqueascendeu
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dassuasprópriasfileiras.Avitórianãoé,demodoalgum,ofrutomaduroda“ma-

turidade”doproletariado.Avitóriaéumatarefaestratégica.Énecessárioapro-

veitarascondiçõesfavoráveisqueumacriserevolucionáriaofereceparamobilizar

asmassas;tomandocomopontodepartidaoníveldasua“maturidade”,éne-

cessárioimpeli-lasemfrente,fazê-lascompreenderqueoinimigonãoédema-

neiranenhumaomnipotente,queeleestádilaceradopelassuascontradiçõese

queportrásdasuaimponentefachadareinaopânico.SeoPartidoBolchevique

tivessefracassadonestatarefa,nãosepoderiasequerfalarnotriunfodarevolu-

çãoproletária.OsSovietesteriamsidoesmagadospelacontra-revoluçãoeos

pequenossábiosdetodosospaísesteriamescritoartigoselivrosemqueapa-

lavra-chaveseriaquesóvisionáriosdesenraizadospoderiamsonharcomadita-

duradoproletariadonaRússia,tãopequenonumericamenteetãoimaturo.

O Papel Auxiliar dos Camponeses

Igualmenteabstracta,pedanteefalsaéareferênciaà“faltadeindependên-

cia”docampesinato.Quandoeondeéqueonossosábioviu,numasocie-

dade capitalista, um campesinato com um programa revolucionário

independenteoucomcapacidadeparaainiciativarevolucionáriaindepen-

dente?Ocampesinatopodeterumpapelmuitoimportantenarevolução,mas

sódecaráterauxiliar.

Muitasvezesoscamponesesespanhóisactuaramcomaudáciaelutaram

corajosamente.Mas,paraerguertodaamassadocampesinato,oproleta-

riadotevededaroexemploatravésdeumdecididolevantamentocontraa

burguesiaeinspirarnoscamponesesconfiançanapossibilidadedeumavi-

tória.Entretanto,ainiciativadoproletariadoeraparalisada,acadapasso,

pelassuasprópriasorganizações.

A“imaturidade”doproletariadoea“faltadeindependência”docampesinato

nãosãofactoresdecisivos,nembásicos,nosacontecimentoshistóricos.Sub-

jacentesàconsciênciadasclassesestãoasprópriasclasses,asuaforçanu-

méricaeoseupapelnavidaeconómica.Subjacenteàsclassesestáumsistema

específicodeproduçãoque,porsuavez,édeterminadopeloníveldodesen-

volvimentodasforçasprodutivas.Porquenãodizer,então,queaderrotadopro-

letariadoespanholfoideterminadapelobaixoníveltecnológico?

O Papel da Personalidade

Onossoautorsubstituiocondicionamentodialéticodoprocessohistórico

pelodeterminismomecânico.Daíaspiadasbaratassobreopapeldosindi-
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víduos,bonsemaus.AHistóriaéumprocessodelutadeclasses.Masas

classesfazemsentirtodooseupeso,automáticaesimultaneamente.Nopro-

cessodaluta,asclassescriamdiferentesórgãosqueexercemumpapelim-

portante e independente, e estão sujeitos a deformações. Isto também

forneceabaseparaopapeldaspersonalidadesnaHistória.Existem,natu-

ralmente,importantescausasobjectivasquecriaramoGovernoautocrático

deHitler;massóosobtusospedantesdo“determinismo”podemnegarhoje

oenormepapelhistóricodeHitler.AchegadadeLenineaPetrogrado,nodia

13deAbrilde1917,fezviraratempooPartidoBolcheviqueecapacitou-o

paralevararevoluçãoàvitória.Osnossossábiospoderiamdizerque,seLe-

ninetivessemorridonoestrangeiroemprincípiosde1917,aRevoluçãode

Outubroteriaocorrido“damesmamaneira”.Masnãoéassim.Leninerepre-

sentavaumdoselementosvivosdoprocessohistórico.Personificavaaex-

periência e a perspicácia do sector mais activo do proletariado. O seu

oportunoaparecimentonaarenadarevoluçãofoinecessárioparamobilizar

avanguardaepermitir-lheumaoportunidadedereagruparaclasseoperária

easmassascamponesas.ADirecçãopolítica,nosmomentoscruciaisdevi-

ragenshistóricas,podechegaraserumfactordecisivo,talcomoopapeldo

Comandosupremoduranteosmomentoscríticosdeumaguerra.AHistória

nãoéumprocessoautomático.Casocontrário:Paraquêdirigentes?Para

quêpartidos?Paraquêprogramas?Paraquêlutasteóricas?

O Estalinismo em Espanha

“Mas porquê, em nome do diabo,” –perguntaoautorcomojávimos–“as

massas revolucionárias, que abandonaram os seus antigos dirigentes, se

reagruparam sob a bandeira do Partido Comunista?”

Aquestãoestáfalsamentecolocada.Nãoéverdadequeasmassasrevolu-

cionáriastenhamabandonadotodososseusantigosdirigentes.Osoperários

quejáestavamvinculadosanteriormenteàssuasorganizaçõesespecíficas

continuaramligadasaelas,enquantoobservavameverificavam.Osoperá-

riosgeralmentenãorompemfacilmentecomoPartidoqueosdespertoupara

avidaconsciente.Alémdisso,aexistênciadeumaprotecçãomútuadentro

daFrentePopular,adormecia-os:jáquetodosestãodeacordotudodeve

estarbem.Asmassasemergentes,recentementedespertadasparaaluta,

voltavam-senaturalmenteparaoComintern(4)comooPartidoquehavia

realizadoaúnicarevoluçãoproletáriavitoriosaedoqualesperavamque

fossecapazdegarantirarmasàEspanha.Alémdisso,oCominternerao

maiszelosodefensordaideiadaFrentePopular;istoinspiravaconfiançaàs

camadasoperáriasinexperientes.DentrodaFrentePopular,oCominternera

omaiszelosodefensordocarácterburguêsdarevolução;istoinspiravacon-
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fiançaàpequenaeaumapartedamédiaburguesia.Eisporqueasmassas

“se reagruparam sob a bandeira do Partido Comunista”.

Onossoautordescreveasituaçãocomoseoproletariadoestivessediante

deumalojadecalçado,escolhendoumnovopardesapatos.Mesmoesta

simplesoperação,comosesabe,nemsempreéfácil.Emrelaçãoaumanova

Direcção,aescolhaémuitomaislimitada.Sógradualmente,sónabaseda

suaprópriaexperiênciaaolongodeváriasetapas,amplascamadasdasmas-

saspodemchegaraconvencer-sedequeanovaDirecçãoémaissólida,de

maiorconfiança,maislealqueaantiga.Semdúvidaquedurantearevolução

–istoé,quandoosacontecimentosmudamrapidamente–umpartidofraco

podetornar-sepoderosorapidamente,desdequeinterpretelucidamenteo

cursodarevoluçãoecontecomquadrossólidosquenãosedeixemintoxicar

comfrases,nematerrorizarpelaperseguição.Masestepartidotemdeestar

constituídoantesdarevolução,jáqueoprocessodeeducaçãodosquadros

requerumtempoconsideráveldequenãosedispõedurantearevolução.

A Traição do POUM

OPOUMencontrava-seàesquerdadetodososoutrospartidosemEspanha,

ealbergava,indiscutivelmente,elementosproletáriosrevolucionárioscom

laçosfortesanteriorescomoanarquismo.Masfoiprecisamenteestepartido

quedesempenhouumpapelfatalnodesenvolvimentodaRevoluçãoespa-

nhola.Nãopôdechegaraconverter-senumpartidodemassasporque,para

isso,eranecessárioderrubarprimeiroosvelhospartidos,eissosóerapos-

sívelmedianteumalutairreconciliável,medianteumaimplacáveldenúncia

doseucarácterburguês.Aomesmotempoquecriticavaosvelhospartidos,

oPOUMsubordinou-seaelesemtodasasquestõesfundamentais.Partici-

pounoblocoeleitoral“Popular”;fezpartedoGovernoquedissolveuosco-

mités operários; entregou-se à luta pela reconstituição dessa coligação

governamental;capitulou,maisdeumavez,peranteaDirecçãoanarquista;

conduziu,emligaçãocomisso,umafalsapolíticasindical;tomouumaatitude

vacilanteenãorevolucionárianolevantamentodeMaiode1937.Doponto

devistadodeterminismoemgeral,pode-sereconhecerqueapolíticado

POUMnãofoiacidental.Tudotemasuacausa.Noentanto,asériedecausas

queengendraramocentrismo(5)doPOUMnãosão,demodonenhum,um

simplesreflexodascondiçõesdoproletariadoespanholoucatalão.Duascon-

tingênciasdirigiram-seumaparaaoutra,numcertoângulo,eadeterminado

momentoentraramemconflito.Tomandoemlinhadecontaaexperiênciain-

ternacionalanterior,ainfluênciadeMoscovo,ainfluênciadeumasériede

derrotas,etc.,torna-sepossívelexplicar,políticaepsicologicamente,porque

motivooPOUMsereveloucomoumPartidocentrista.Masestesfactosnão
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alteraramoseucaráctercentrista,nemalteraramofactodequeumpartido

centristaactuainvariavelmentecomoumtravãonarevolução,parteacabeça

acadainstanteepodelevaraocolapsodarevolução.Issotambémnãoaltera

ofactodequeasmassascatalãsforammuitomaisrevolucionáriasqueo

POUM,que,porsuavez,eramaisrevolucionárioqueasuaDirecção.Nestas

condições,descarregararesponsabilidadedeumafalsapolíticana“imaturi-

dade”dasmassaséentregar-seaocharlatanismopuroaquerecorrem,in-

variavelmente,ospolíticosfracassados.

Responsabilidade da Direcção

Afalsificaçãohistóricaconsisteemquearesponsabilidadedaderrotadas

massasespanholaséatribuídaàsprópriasmassasenãoaospartidosque

paralisaramousimplesmenteesmagaramomovimentorevolucionáriodas

massas.OsadvogadosdoPOUMsimplesmentenegamaresponsabilidade

dosdirigentes,deformaaescaparaarcarcomasuaprópriaresponsabili-

dade.Estafilosofiaimpotente–queprocuraresignar-sediantedasderrotas,

comoumelonecessárionacadeiadaevoluçãocósmica–écompletamente

incapazdecolocarerecusa-semesmoacolocaraquestãodequefactores

concretos,taiscomoprogramas,partidosepersonalidadesforamosorgani-

zadoresdaderrota.Estafilosofiadofatalismoedadepressãoédiametral-

menteopostaaomarxismocomoteoriadaacçãorevolucionária.

Aguerraciviléumprocessoemqueastarefaspolíticasseresolvempor

meiosmilitares.Seoresultadodestaguerraestivessedeterminadopelas

“condiçõesdasforçasdeclasse”aprópriaguerranãoserianecessária.A

guerratemasuaprópriaorganização,assuasprópriaspolíticas,osseus

própriosmétodos,osseusprópriosdirigentes,pelosquaisoseudestinoé

directamentedeterminado.Naturalmente,as“condiçõesdasforçasdeclasse”

fornecemabaseparatodososoutrosfactorespolíticos;mas,talcomoos

alicercesdeumedifícionãodiminuemaimportânciadasparedes,janelas,

portasetecto,tambémas“condiçõesdasclasses”nãoinvalidamaimpor-

tânciadopartido,dasuaestratégiaedasuaDirecção.Dissolvendoocon-

cretonoabstrato,osnossossábios,narealidade,paramameiodocaminho.

Amais“profunda”soluçãoparaoproblemateriasidodeclararqueaderrota

doproletariadoespanholsedeveuaoinadequadodesenvolvimentodasfor-

çasprodutivas.Essaexplicaçãoéacessívelaqualquertolo.

AoreduzirazeroosignificadodoPartidoedaDirecção,estessábiosnegam,

emgeral,apossibilidadedavitóriarevolucionária.Porquenãoexisteamí-

nimarazãoparaesperarcondiçõesmaisfavoráveis.Ocapitalismodeixoude
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progredir,oproletariadonãocrescenumericamente;pelocontrário,éoexér-

citodosdesempregadosquecresce,oquenãoaumentamassimreduza

forçadecombatedoproletariadoetemumefeitonegativonasuaconsciên-

cia.Tãopoucohámotivosparacrerque,soboregimecapitalista,ocampe-

sinatosejacapazdeadquirirumaconsciênciarevolucionáriamaiselevada.

Aconclusãodaanálisedonossoautorépoisumcompletopessimismo,um

afastamentodasperspectivasrevolucionárias.Devedizer-se–para lhes

fazerjustiça–queelesprópriosnãoentendemoquedizem.

Defacto,asexigênciasqueformulamarespeitodaconsciênciadasmassas

sãoabsolutamentefantásticas.Osoperáriosespanhóis,bemcomooscam-

poneses,deramomáximoqueestasclassespodiamdarnumasituaçãore-

volucionária.Temosemmenteprecisamenteaclassedemilhõesedezenas

demilhões.

“Que Faire?” representasimplesmenteumadessaspequenasescolas,igre-

jasouseitasque–assustadaspelocursodalutadeclassesepelainvestida

dareacção–publicamosseuspequenosjornaiseosseusestudosteóricos

numcanto,àmargemdodesenvolvimentorealdopensamentorevolucioná-

rio,ignorandoomovimentodemassas.

A Repressão da Revolução Espanhola

Oproletariadoespanholfoivítimadeumacoligaçãocompostaporimperialistas,

republicanosespanhóis,socialistas,anarquistas,estalinistase,maisàesquerda,

peloPOUM.Todoselesparalisaramarevoluçãosocialistaqueoproletariadoes-

panholhaviacomeçadorealmentealevaracabo.Nãoéfácillivrar-sedarevolu-

çãosocialista.Ninguémpropôsaindaoutrosmeiosquenãofossemarepressão

impiedosa,omassacredavanguarda,aexecuçãodoslíderes,etc.OPOUMcer-

tamentenãoqueriaisto.Queria,porumlado,participarnoGovernorepublicano

eentrarcomoumaoposiçãoleal,amantedapaz,noblocogeraldospartidosgo-

vernantes;e,poroutrolado,estabelecerrelaçõespacíficasdecamaradagem,

numtempoemquesetratavadeumaimplacávelguerracivil.Porestarazão,o

POUMtornou-sevítimadascontradiçõesdasuaprópriapolítica.Apolíticamais

consistente,noblocodospartidosgovernantes,foiaseguidapelosestalinistas.

Elesforamavanguardacombatentedacontra-revoluçãoburguesa-republicana.

Queriameliminaranecessidadedofascismo,demonstrandoàburguesiaespa-

nholaemundialqueeleseramcapazes,porsipróprios,deestrangulararevolu-

çãoproletáriasobabandeirada“democracia”.Estafoiaessênciadasuapolítica.

OsfracassadosdaFrentePopularespanholaestãoaprocurar,agora,descarregar

aculpasobreaGPU(6).Creioquenósnãopodemosseracusadosdebrandura
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paracomoscrimesdaGPU.Mas,nósvemosclaramenteedizemo-loaosope-

ráriosqueaGPUactuou,nestecaso,somentecomoodestacamentomaisreso-

lutoaoserviçodaFrentePopular.AliestavaaforçadaGPU,aliestavaopapel

históricodeEstaline.Sófilisteusignorantespodemdeixaristodelado,utilizando

piadinhasestúpidassobreoDiabo-Chefe.

Estescavalheirosnemsequersepreocupamcomocaráctersocialdarevo-

lução.OslacaiosdeMoscovo,parabenefíciodaInglaterraedaFrança,pro-

clamarama revolução espanhola comoburguesa.Sobre esta fraude foi

erigidaapérfidapolíticadaFrentePopular,políticaqueteriasidocompleta-

mentefalsamesmoqueaRevoluçãoespanholativessesidorealmentebur-

guesa. Mas, desde o começo, a revolução evidenciou o seu carácter

proletário,demaneiramuitomaisclaraqueaRevoluçãode1917,naRússia.

NadirecçãodoPOUMestãohojecavalheirosqueconsideramqueapolítica

deAndrésNin(7)foidemasiado“esquerdista”equeomaiscorrectoteria

sidopermanecercomoalaesquerdadaFrentePopular.Averdadeirades-

graçafoiqueNin,cobrindo-secomaautoridadedeLenineedaRevolução

deOutubro,nãoconseguiudecidir-searompercomaFrentePopular.Victor

Serge(8),queseapressaacomprometer-seporatitudesfrívolasperante

questõessérias,dissequeNinnãoquissubmeter-seàsordensdeOsloou

Coyacán.

Poderáumapessoasériaserrealmentecapazdereduzirapiadasmesqui-

nhasoproblemadoconteúdodeclassedeumarevolução?Ossábiosdo

“Que Faire?” nãotêmnenhumarespostaparaestapergunta.Elesnemtam-

poucocompreendemaquestãoemsi.Qualosignificadodofactodeo“ima-

turo”proletariadoespanholterfundadoosseusprópriosórgãosdepoder,ter

confiscadoempresas,terprocuradoregularaproduçãoenquantooPOUM

procurava,portodososmeios,evitararupturacomosburguesesanarquistas

que,numaaliançacomosburguesesrepublicanosecomosnãomenosbur-

guesessocialistaseestalinistas,atacavameestrangulavamarevoluçãopro-

letária?

Tais“ninharias”sóinteressam,obviamente,aosrepresentantesda“ortodoxia

ossificada”.Aoinvés,ossábiosdo“Que Faire?” possuemumaparelhoes-

pecialquemedeamaturidadedoproletariadoeasrelaçõesdeforçainde-

pendentemente de todas as questões de estratégia revolucionária de

classe…

Coyacán, Verão de 1939
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Notas

(1)POUM-PartidoOperáriodeUnificaçãoMarxista,surgidoemBarcelonaapartirdafusão,emSetembrode1935,dedois
gruposoperáriosintituladosEsquerdaComunistaeBlocoOperárioeCamponês.

(2)M.Casanova:pseudónimodeMieczyslawBortenstein(1907-1942).NascidonaPolónia,em1932,integrou-senoPartido
Comunista,doqualfoiexpulsoem1934.Desdeentão,militounasfileirastrotskistas,começandonaLigaComunistaInter-
nacionalistadeFrança.

(3)CNT:ConfederaçãoNacionaldoTrabalho.Fundadaem1910(Barcelona)constituiuparteimportantedomovimentoanar-
quistaespanhol.

(4)Comintern(ouKomintern–doalemãoKommunistische Internationale [InternacionalComunista]):abreviaturadeInterna-
cionalComunistaouIIIªInternacional.Foifundadaem1919aconvocatóriadoPCUS-PartidoComunistadaUniãoSoviética
(oPOSDR-PartidoOperárioSocial-DemocrataRusso[Bolchevique]passouaserconhecidoporestadesignaçãoapósem
1918termudadooseunomeparaPartido Comunista de Toda a Rússia [Bolcheviques]).OIºCongresso(defundação)teve
lugaremMoscovoentre2e6deMarço,comapresençade52delegadosrepresentando34partidos,tendocomopanode
fundoaguerracivilnaRússiaeobloqueiodaspotênciaseuropeias.Lenine,TrotskyeRakovsky–líderescomunistassovié-
ticos–delegaramaDirecçãodaInternacional,entreCongressos,emZinoviev,AngelicaBalabanoff,VictorSergeeVictor
Mazin.Trotskyredigiuomanifestodafundação.

(5)Centrismo:Estetermocorrespondeatendênciaspolíticasquesurgiramnoseiodomovimentooperário,noiníciodoséculo
XX,queteveasuaexpressãodentroda2ªInternacional,ondeseformaramtrêstendências:asocial-chauvinista(cujosdiri-
gentesapoiaramaburguesiadoseuprópriopaís,na1ªGuerramundialde1914-1918),acentristaeacomunista.A“Resolução

sobre a posição em relação às correntes socialistas e a Conferência de Berna”,adoptadapelo1ºCongressodaInternacional
Comunista(3ªInternacional),realizadoemMarçode1919,defineassimatendência centrista:«Esta tendência (englobando

social-pacifistas, kautskistas e independentes) começou a formar-se antes da guerra, sobretudo na Alemanha. No início da

Guerra, os princípios gerais do “Centro” coincidiam quase sempre com os dos sociais-chauvinistas. Kautsky – o chefe teórico

do “Centro” – defendia a política seguida pelos sociais-chauvinistas alemães e franceses. A Internacional era apenas “um
instrumentoparatemposdepaz”; “lutapelapaz”e “lutadeclasse–emtempodepaz” eram as palavras de ordem de

Kautsky.». 

Kautskyopunha-seigualmenteaosbolcheviques,defendendo–apropósitodaRevoluçãoRussa–queoproletariadodeveria
tomaropoderatravésdaconquistadeumamaioriaparlamentar,enãoporviarevolucionária,equenospaísesondetomasse
opodereondeastarefasdarevoluçãoburguesanãotivessemocorrido(ouseja,paísesondeasrelaçõessociaissemanti-
nhamfeudais)–comoveioaacontecernaRússia–deveriaseroproletariadoalevaracaboessastarefas,istoé,desenvolver
ocapitalismo.
Otermo“centrismo”continuaadesignar,emterminologiamarxista,umatendênciaassumidaporforçaspolíticasquetêma
suaraiznomovimentooperáriomasquerecusamrompercomaburguesiaeterumaorientaçãoindependentedaburguesia
edassuasinstituições.
Sobreoassuntoler“A revolução proletária e o renegado Kautski” (V.I.Lenine,Novembrode1918).

(6)GPU:GodarstvennoePoliticheskowUpravlenie-AdministraçãoPolíticadoEstado,apolíciapolíticasoviética.(Em6de
Fevereirode1922,aTchekafoireorganizadaepassouadesignar-secomoGPU).

(7)Nin,Andrés:ex-dirigentedaCNT,estevenaURSS,efoiumdosprincipaisdirigentesdaInternacionalSindicalVermelha
edoPOUM.(AndreuNiniPérez[Tarragona,1892-1937],foiassassinadoemMadridpelapolíciapolíticadaURSS).

(8)Serge,Victor:nasceuem1890,emBruxelas,emorreuem1947noMéxico.Anarquistae,depois,bolchevique.Juntou-
seàOposiçãodeEsquerda,tendosidooúltimodosseusmembrosdentrodaURSSapodercriticarpublicamenteEstaline.
Foipresoem1933,tendosidolibertadoeexiladoem1936,nodecursodeumacampanhainternacionalaseufavor.
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