
APROFUNDANDO O PRÓPRIO CURSO, AMPLIANDO AS MEDIDAS 
TRANSFORMADORAS, SAINDO DA TRANSITORIEDADE PARA UMA 
EFETIVA TRANSIÇÃO...

Esse é o plano geral da luta de classes na América Latina hoje. A 
Venezuela passou, há quatorze anos, por um golpe de estado clássico, com 
tinturas sangrentas, aprendeu com os erros, com as ilusões democrático-
burguesas, com as ilusões quanto à existência de um “capitalismo bom, 
humano, sério”, sob a roupagem de “governo republicano” (conceito que não 
fixa uma posição de classe), como no Brasil, uma espécie de “floresçam as 
mil flores” no capitalismo brasileiro. Um capitalismo que, além de altamente 
contaminado pelo rentismo,é concentrado na mão de poucos, como de resto, 
aliás, funciona o capitalismo “contemporâneo”, em óbvio sinceramento. É aí 
que as ervas daninhas crescem e se infiltram para matar as flores, os sonhos 
e a viabilidade de um processo de transição antes que se concretize.

Evidentemente, como impõem as leis da 
própria história e de seu desenvolvimento 
desigual e combinado, o avanço na Venezuela 
ou em qualquer país, como em qualquer 
processo de luta-de-classes, não tem nada de 
cartesiano ou linear.

Temos abordado em recentes “Frente 
Operária”/Boletim que as alianças assim 
“demasiado amplas”, as “alianças com a 
bu rgues ia ” ,  são  quando  mu i t o  uma 
necessidade para vencer as eleições e para 
dar uma base de governabilidade até o limite 
do desarranjo politico dessa própria base de 
apoio, de cara ao acirramento da disputa entre 
as classes antagônicas.

Além das “salvaguardas institucionais”, 
como construída por Assembleia Nacional 

Constituinte, na Venezuela (inclusive 
ampliando de três para cinco os poderes da 
República), a construção de uma sólida 
base popular de massas e de classe é 

imprescindível. Para tanto, há que ter e saber fazer a política necessária…
Em 1964, a esquerda então hegemonizada pelo PCB, acreditou na 

existência de um “dispositivo militar fiel a Jango, para enfrentar o golpe de 
estado”. Cinquenta e dois anos depois, creditou-se a efetivação do “golpe de 
estado suave” à falha do “dispositivo parlamentar”, fato que sobressaiu para 
o mundo em 17 de abril, no circo montado na votação da Câmara dos 
Deputados e ratificado no Senado, em 31 de agosto, quando da oficialização 
do golpe de estado.

A propósito do show midiático calunioso contra Lula, 
protagonizado recentemente por um grupo de procuradores 
com posições claramente político-partidárias e com indícios 
claros de “combinação de jogo” com o juiz que, logo a seguir, 
acatou a denúncia oferecida por eles, divulgamos mais 
abaixo as principais informações que contrapõem a sórdida 
campanha para desacreditar a principal liderança popular do 
país e tentar barrar o crescimento do movimento de massas 
contra o golpe de estado de 31 de agosto.

A denúncia dos procuradores usa trechos de delações que 
não foram aceitas, e foi bastante criticado por juristas pela 
falta de provas e pela espetacularização do processo. Além 
de incluir em sua argumentação delação rejeitada pela 
Justiça, promotores também decidiram ignorar depoimento 
que inocenta Lula.

Veja abaixo na íntegra o texto publicado no site Lula.com.br:

“Ao aceitar a denúncia inepta da Força Tarefa da Lava Jato 
contra o ex-presidente Lula, o juiz Sergio Moro confirmou 
sua parcialidade em relação a Lula, que já foi denunciada ao 
Supremo Tribunal Federal e à Corte Internacional de Direitos 
Humanos da ONU. Moro simplesmente deu prosseguimento 
ao espetáculo de perseguição política iniciado pelos 
procuradores semana passada.

O mundo jurídico brasileiro sabe que a denúncia da Força 
Tarefa tem caráter eminentemente político, sendo o resultado 

EDITORIAL

Tanto as manifestações de junho (juventude popular), como as de julho (centrais sindicais e movimentos sociais) 
foram um impulso à Dilma e ao PT para governarem à esquerda e sustentados pelo povo organizado
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segue

Q
uatro vitórias eleitorais para a Presidência da 
República deveriam aguçar o instinto das direções 
da classe trabalhadora, a percepção dos 
movimentos do inimigo, os flancos débeis da 

gestão e da política dos partidos e dos movimentos que 
REALMENTE lhe dão sustentação na sociedade.

Se esse aguçamento da percepção política de classe não 
ocorre – e até embota – ...esse deve ser o “ponto de partida” 
para determinar “o que fazer” para articular, ampliar e 
massificar as ações e a política do campo popular e 
revolucionário no próximo período.

Não podemos mais acreditar em fantasias políticas de 
“governo técnico”, competente para a gestão da máquina, ou 
na possibilidade de transformar o estado atuando 
preferencialmente ou exclusivamente 
dentro de uma institucionalidade 
altamente corroída por trezentos anos 
de capitalismo no mundo, séculos em 
que o capitalismo moldou o estado 
como “seu” instrumento de dominação. 
Isso não garante estabilidade política 
nenhuma.

Esse mito já deveria ter caído por 
terra e mais ainda depois dos golpes 
desfechados em dois gigantes da 
América Latina: Argentina e Brasil, 
cada golpe a seu modo, mas com o 
mesmo pano de fundo. Na Venezuela, 
a tendência segue caminho contrário 
(ainda não totalmente protegida de 
retrocessos), pois, acossada e 
f u s t i g a d a  d i r e t a m e n t e  p e l o 
imperialismo, busca aprofundar o 
processo revolucionário na linha de 
“PARA COMBATER A CONTRA-
REVOLUÇÃO SÓ MAIS REVOLUÇÃO”. O Brasil não está 
em uma situação pré-revolucionária como a Venezuela, 
trilhando a transição para um regime não capitalista. Se 
estivéssemos em situação semelhante, esses parlamentares 
mafiosos que derrubaram Dilma seriam moídos. Entretanto, o 
principio é o mesmo: PARA COMBATER OS OPOSITORES 
ÀS MUDANÇAS EM FAVOR DA POPULAÇÃO (AS 
POLITICAS PÚBLICAS EM FAVOR DAS MASSAS), SÓ 
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politicamente mais fortes, mais maduros, mais organizados
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segue

Dispositivos de apoio dentro da 
máquina estatal são pontos de 
apoio importantes, mas jamais 
devemos ficar na exclusiva 
dependênc ia  de les  para  o 
enfrentamento aos golpes. Só o 
povo organizado e nas ruas 
poderá fazê-lo.

E por que o nível alcançado de 
mobilizações de rua não foi 
suficiente para barrar o golpe 
contra Dilma? Esse balanço é 
necessário fazer, não para nos 
paralisar, mas para dar mais 
consistência às mobilizações 
para arrancar o impostor de 
dentro do Palácio do Planalto.

A relação dialética entre classe-direção-massas tem que fluir. Há 
debilidades nas direções do processo e, por conta disso, o imperialismo 
sorrateiramente se aproveitou criando um ambiente “institucional” de 
golpe de estado, avalizado por camadas médias conservadoras do 
campo e da cidade. Ficou evidente também a «centralização» de 
camadas da “burguesia nacional” que, pressentindo que teriam mais a 
perder do que a ganhar, levaram-se pelo chamado “instinto de 
escorpião” (a natureza de classe), antes que a classe trabalhadora 
avançasse e impulsionasse o governo do Partido dos Trabalhadores em 
patamar muito superior, rumo à transição não capitalista.

Não existe uma derrota das massas no Brasil, mas a resultante 
disso tudo incide em sua direção política e social, o que não está 
restrito ao PT, mas também à responsabilidade dos movimentos 
sindicais e populares. De maneira que não há outra forma de 
sustentar o curso de transitoriedade-transição-revolução que não 
em base ao partido proletário bolchevique, com um funcionamento 
que expresse organicamente a força da classe operária. Esta 
construção existe em Cuba, como o único lugar onde se deu 
solidamente na América Latina. Por isso pôde derrotar o 
imperialismo ao longo de 56 anos, apesar de todas as críticas que 
possamos fazer ao funcionamento do Estado operário “sui 
generis” cubano. (Leon Cristalli em carta à Internacional logo após o 
Golpe de Estado no Brasil)

Esses flancos débeis são guardas abertas para o inimigo golpear, 
senão com bombas, tanques e metralhadoras (como no Chile e na 
Argentina, respectivamente em 1973 e 1976), mas com ações sutis, 
capazes de isolar parlamentar e judicialmente a companheira Dilma.

Essas políticas provocam curtos-circuitos institucionais e, 
principalmente, a dispersão da base de apoio social e de massas. A 
mesma base que garantiu os 54 milhões de votos em outubro de 2014.

Esse Golpe teve que ser brando porque o imperialismo não 
controla o Brasil, suas Forças Armadas, nem tampouco uma 
camada da classe média, a que antes se gabava de ser mais 
estadunidense do que os próprios estadunidenses. Essa relação 
não vai passar desapercebida para as massas. Os posadistas 
devemos fazer notar essa relação e desenvolver um trabalho 
político-social sobre as Forças Armadas. A partir dessa realidade, 
porque, como disse o grande V.I. Lenin: “a revolução se faz contra o 
exército ou com o exército”.

No Brasil, esta crise mostrou uma relativa independência das 
Forças Armadas como setor. Porque poderiam colocar o Exército 
nas ruas. O problema para o sistema é que o capitalismo 
imperialista não necessita de Exércitos nacionais e sim de 
Exércitos de ocupação, reduzidos em número, mas com 
capacidade militar que corresponda a enormes forças armadas. Ou 
seja, que o militar que antes poderia ter como vocação, com paixão 

ou não, a defesa do território 
nacional, ou a chamada Pátria, 
hoje se vê e se sente reduzido a 
uma simples “polícia social 
militarizada”.(idem ibidem)

Dilma errou ao querer fazer um 
“ajuste fiscal” técnico quando o 
timing político para isso já havia 
ficado pra trás (a data de vencimento 
foi com Palocci, lá nos dois primeiros 
anos do governo Lula). 

As direções do PT, movimento 
sindical e movimento popular 
e r r a r a m  a o  d e i x a r  D i l m a 
p u b l i c a m e n t e  s o z i n h a  e m 
momentos importantes, como 
ocorreu na proposta de plebiscito 

sobre o mandato, onde Dilma foi acompanhada apenas por um 
punhado de senadores em apoio à proposta. 

O 14 x 2 contra a proposta, decidido pela Executiva Nacional do 
PT e, horas depois de consumado formalmente o golpe, em 31 de 
agosto, a própria Executiva e alguns protagonistas da FBP já 
saírem propondo o mesmo plebiscito ou a “Diretas Já” que se 
opunham momentos antes, já denota o lado obtuso  do processo 
de construção da direção política. Em outras palavras, o 31 de 
agosto impôs um sinceramento às direções políticas.

Neste ponto, vale saudar o companheiro Lula, que ficou ombro-
a-ombro com Dilma, comportando-se como um autêntico dirigente 
de massas e referencial para a classe operária no país e no 
mundo.

FRENTE BRASIL POPULAR  – Avançar ou avançar

 Um ano depois de sua criação formal, em nutrida 
plenária de militantes e dirigentes em Belo Horizonte (MG), a 
Frente Brasil Popular (FBP) vem se constituindo no referencial 
político-organizativo de aglutinação de partidos, movimento 
sindical combativo e movimentos populares não-cooptados do 
campo e da cidade.

A FBP surgiu como resposta a uma necessidade dos 
segmentos sociais democráticos, populares e revolucionários. As 
condições objetivas do país favorecem o fortalecimento da Frente 
como uma frente-única onde não haja contradições entre o que é 
luta (de classes) eleitoral e institucional e o que é luta (de classes) 
não-eleitoral e não-institucional.

Para esse avanço se concretizar, é necessário acertar os 
ponteiros das condições subjetivas, ou seja, o conjunto dirigente 
da FBP deve investir nessa unidade, especialmente na ação 
política e na tática.

As declarações de Lula em defesa de uma “frente ampla” vão ao 
encontro de reafirmar e fortalecer a Frente Brasil Popular, que se 
constitui hoje no instrumento com mais perspectiva que as 
iniciativas análogas ocorridas nos anos 90, durante a “ofensiva 
neoliberal” (mais precisamente o definitivo “sinceramento do 
sistema capitalista”), onde criou-se, num primeiro momento, o 
Fórum Nacional pelo Direito ao Trabalho, Terra e Cidadania e, logo 
depois, o Projeto Popular para o Brasil/Consulta Popular, apoiado 
na Marcha Popular pelo Brasil (1997), puxados respectivamente 
pela CUT e pelo MST. Em ambos, diferentemente do escopo da 
FBP, não estava nem o PT, nem os  partidos aliados, mas cuja 
presença, agora, propicia uma convergência de coordenadas 
políticas e de objetivos estratégicos que há vinte anos não ocorria, 
nem no campo eleitoral, nem tampouco nas demais frentes de luta 
de classes e de massas do país.

DERROTAREMOS OS GOLPISTAS
VOLTAREMOS

politicamente mais fortes, mais maduros, mais organizados
Desta feita, cada partido ou movimento mantem seu 

funcionamento e sua própria dinâmica, mas buscando 
uma consistente identidade programática como base para 
iniciativas políticas conjuntas e articuladas entre si, com 
enraizamento nos bairros e locais de trabalho para que a 
FBP logre conquistar corações e mentes da população 
trabalhadora, incluindo as camadas médias não 
reacionárias da população. Afirmando-se, com isso, como 
polo dirigente do resgate das conquistas dos últimos 13 
anos no Brasil e já garantindo, nesse patamar de 
conquistas, o recorte efetivo de democracia popular, 
direta e representativa, com base na convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte para refundar o Estado, 
além da convocação já de eleições diretas. Junto a isso, 
integrando a politica com os demais países do Mercosul, 
Unasul e Celac, como articulação fundamental para 
emparedar as forças conservadoras e pró-imperialistas 
do Continente, e fortalecendo o que já se desenvolve nos 
espaços atualmente em funcionamento como o Foro de 
São Paulo, o Seminário “Os Partidos e uma nova 
Sociedade” (PT México), instrumentos que tem sido 
fundamentais para o desgaste internacional do golpe de 
estado no Brasil. 
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de uma série de arbitrariedades e violações de direitos – 
como a condução ilegal de Lula para prestar depoimento, a 
violação e divulgação de telefonemas do ex-presidente e até 
de seus advogados, a invasão de sua casa, das casas de 
seus filhos e de diretores do Instituto Lula.

Após dois anos de investigações, envolvendo 300 agentes 
do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita 
Federal, nada foi encontrado para relacionar Lula aos 
desvios na Petrobrás. Nenhuma conta secreta, no Brasil ou 
no exterior; nenhuma empresa de fachada; nenhum 
pagamento ilegal, direto ou indireto.

Tudo o que restou à Força Tarefa foram hipóteses e 
“convicções” em torno de um imóvel que não é e nunca foi 
de Lula, além do custeio da armazenagem do acervo de 
documentos reunidos em seu período de governo. Sobre 
essa base inconsistente foi apresentada uma denúncia 
inverossímil e insustentável no Direito Penal, acolhida por 
um julgador notoriamente faccioso em relação a Lula.

O povo brasileiro e a comunidade internacional sabem que 
Lula é vítima de perseguição, de uma verdadeira caçada 
judicial, largamente apoiada pela grande mídia brasileira, 
com objetivos políticos indisfarçáveis. Uma perseguição que 
não poupa sequer dona Marisa Letícia.

O povo brasileiro e a comunidade internacional sabem que 
estamos diante de um processo de cartas marcadas, com o 
claro objetivo de excluir da vida política o maior líder popular 
e o melhor presidente da História do Brasil”.

continuação

vem da pg. 1
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Campanha internacional

A Confederação Sindical Internacional (ITUC/CSI), que representa 180 milhões de trabalhadores 
sindicalizados de 162 países, lançou nesta terça-feira (20) a campanha internacional “Stand with Lula” 
(“Estamos com Lula”). Segundo a secretária-geral da ITUC/CSI, o objetivo é defender o ex-presidente de 
abusos judiciais no Brasil e denunciar os “poderosos interesses” que tentam impedir sua livre atuação política.  
A campanha está sendo divulgada em Nova Iorque, simultaneamente à abertura da Assembleia Geral da 
ONU. Presentes no ato, alguns dos mais expressivos dirigentes sindicais dos Estados Unidos, advogados, 
juristas e defensores dos direitos humanos com atuação internacional, com participação do ex-presidente Lula 
através de videoconferência.

Em mais de 40 anos de atividade pública, a vida do ex-presidente Lula foi vasculhada em todos os aspectos: 
político, fiscal, financeiro e até pessoal. Nenhum político brasileiro foi tão investigado, por tanto tempo: pelos 
organismos de segurança da ditadura, pela imprensa, pelos adversários políticos e por comissões do Congresso 
durante seus dois mandatos.

Apesar das falsas acusações que sempre sofreu, nunca se demonstrou nada de errado na vida de Lula, porque 
ele sempre agiu dentro da lei, antes, durante e depois de ser presidente do Brasil. Somente a ditadura ousou 
condenar e prender Lula, em 1980, com base na infame Lei de Segurança Nacional. Seu crime de “subversão” foi 
lutar pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores.

Desde a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, em outubro de 2014, Lula tornou-se alvo de uma verdadeira 
caçada judicial. Agentes partidarizados do estado, no Ministério Público, na Polícia Federal e no Poder Judiciário, 
mobilizaram-se com o objetivo de encontrar um crime – qualquer um – para acusar Lula e levá-lo aos tribunais.

Dezenas de procuradores, delegados, fiscais da Receita Federal e até juízes atuam freneticamente nesta 
caçada, em cumplicidade com os monopólios da imprensa e bandos de difamadores profissionais.

Na ausência de acusações formais, pois Lula sempre agiu dentro da lei, promovem um julgamento pela mídia 
(trialby media), sem equilíbrio e sem direito ao contraditório. Boatos, ilações e vazamentos seletivos de 
investigações são divulgados com estardalhaço, num verdadeiro linchamento moral e político.

Está claro que o objetivo da plutocracia brasileira, da mass media e dos setores mais retrógados do País é levar 
o ex-presidente ao banco dos réus, para excluir Lula do processo político brasileiro.

Quebraram os sigilos bancário e fiscal de Lula, de seus filhos, de sua empresa de palestras e do Instituto Lula. 
Quebraram o sigilo dos telefonemas de Lula, seus familiares, colaboradores e até de seus advogados. Invadiram e 
vasculharam a casa de Lula, as casas de seus filhos e o Instituto Lula.

Investigaram todas as viagens internacionais do ex-presidente – quem pagou, que aviões usou, quem o 
acompanhou, onde se hospedou, com quem conversou, inclusive chefes de estado e de governo. Investigaram as 
palestras e até os presentes que Lula recebeu quando era presidente.

E não encontraram rigorosamente nada capaz de associar Lula aos desvios na Petrobras, investigados 

na Operação Lava Jato, ou a qualquer outra ilegalidade. Nenhum depósito suspeito, nenhuma conta no exterior, 
nenhuma empresa de fachada, nenhum centavo que não tenha sido ganho honestamente e declarado para o 
pagamento de impostos.

Nem mesmo os réus confessos da Operação Lava Jato, que negociam benefícios penais e financeiros em 
troca de acusações a agentes políticos, ousaram apontar a participação direta ou indireta de Lula nos desvios da 
Petrobras. E isso é terrivelmente frustrante para os caçadores do ex-presidente.

Na ausência de provas, evidências ou testemunhos confiáveis, os algozes de Lula submetem o ex-presidente 
a uma série de constrangimentos e arbitrariedades, que violam não apenas suas garantias, mas os princípios do 
estado democrático de direito, ameaçando toda a sociedade.

Ao longo destes dois anos, foram violados os seguintes direitos do ex-presidente Lula:

· o direito a tratamento imparcial e à presunção da inocência;

· o direito ao juiz natural e ao promotor natural;

· o direito à ciência de inquéritos e do acesso pleno aos autos, o que chegou a ser reconhecido pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público;

· o direito ao sigilo das comunicações com os advogados; o que chegou a ser reconhecido pelo Ministro 
Teori Zavaski, do Supremo Tribunal Federal;

· o direito ao sigilo das comunicações telefônicas; também reconhecido pelo Ministro Teori, do STF;

· o direito à preservação do sigilo de dados pessoais, fiscais e bancários confiados a agentes do estado e 
à Justiça;

· o direito de não ser indefinidamente investigado além dos prazos legais ou razoáveis para a 
apresentação de denúncia ou arquivamento de feitos;

o· o direito à privacidade e à preservação da imagem, previstos no Artigo 5   da Constituição do Brasil.

· o direito de resposta nos meios de comunicação;

· o direito político de exercer função pública, para a qual sempre esteve apto, negado por decisão 
individual do ministro Gilmar Mendes, do STF;

· e até o direito de ir e vir, sem que houvesse decreto de prisão e sem hipótese prevista em lei para sua 
condução coercitiva em 4 de março de 2016.

As informações completas sobre as ações fascistóides da justiça, dos procuradores e da polícia 
federal do Brasil contra Lula, inclusive com os documentos oficiais, estão disponíveis no portal do Partido 
dos Trabalhadores http://www.pt.org.br

O Processo no Uruguai e a 
Experiência da Frente Ampla

Assembleia que deflagrou recente greve dos bancários. Um novo proletariado, de terno e gravata, 

emergiu nos escombros econômicos provocados pelo neoliberalismo. Essa base da classe trabalhadora 

urbana é essencial para o crescimento da FRENTE BRASIL POPULAR

eproduzimos abaixo recente entrevista de Leon Cristalli (Secretaria 

RInternacional da IV Internacional Posadista), acerca do Uruguai e da 
importância da Frente Ampla como instrumento da classe trabalhadora . São 
palavras importantes para o Brasil, no momento em que se fortalece a Frente 

Brasil Popular e a luta contra o Golpe de 31 de agosto.

Raul Campanella.Você tem qualificado como muito transitório o processo que se 
vive na Argentina com o governo Macri. Por que?

León Cristalli.Agora mesmo estava lendo um prólogo de J.Posadas, de 11/3/1979, 
sobre o desenvolvimento, a democracia e a luta pelo socialismo na América Latina. No 
começo, diz: “A América Latina depende do mundo, não pode decidir nem 
economicamente nem militarmente, depende dos países capitalistas, toda sua 
economia está estruturada no sistema capitalista”. 

Me parece muito importante isto, porque, localizado no tempo e espaço atual, 
mostra que a ação do sistema capitalista concentrada no imperialismo teve como 
resposta a luta permanente dos povos e as profundas experiências realizadas na última 
etapa. E das mais importantes, junto a Venezuela, Cuba, Equador, Nicarágua, Bolívia, 
Brasil e Argentina, está a experiência da Frente Ampla, relativa a como construir uma 
frente mesmo com todas as diferenças de opinião, e conseguir desempenhar um papel 
determinante em uma economia muito pequena.

Por isso acho que é importante o que dizia o companheiro Pacha Sánchez sobre a 
função da Frente Ampla, que, longe de estar esgotada, é uma experiência para América 
Latina, que mostra como se pode construir a unidade, mesmo com todas as diferenças 
de perspectiva que temos na direção da Frente. Os posadistas, na luta das ideias, da 
política e da organização no Uruguai nestes 73 anos também temos mostrado ser 
consequentes na política e nos objetivos.

O curso da América Latina, longe de um retrocesso, passa por um sinceramento. O 
sinceramento significa que se chegou a um ponto de inflexão, como necessidade de um 
salto em toda a evolução destes últimos 12 anos como no caso da Argentina, Brasil e 
muito mais nos 17 anos na Venezuela, um pouco menos na Bolívia e no Equador. O que 
originalmente foi uma forma de impulso e de mudança, que rumava a um 
aprofundamento, agora precisa também se elevar no que diz respeito à construção das 
direções. Por isso tem suma importância a eleição para presidente da Frente Ampla, 
mas também é importante o significado da democracia revolucionária, da democracia 
da classe trabalhadora, a democracia do intelectual que quer ser parte da construção 
da nova sociedade. Então o curso é um “sinceramento”, como temos analisado, em 
tempo e espaços atuais, mas já há 20 anos, e que agora se expressa nas necessidades 
colocadas para as direções.

O que o continente mostra é que, longe de retroceder, as direitas, como no caso da 
Argentina ou no caso do golpe parlamentar no Brasil – que achamos que vai cair devido 
ao próprio peso –, não conseguem estruturar uma política nem uma economia, apesar 
dos apoios que possam receber das camadas superiores do sistema capitalista 
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nacional e internacional, e então voltam a aparecer os mesmos problemas, como no 
caso da Argentina, depois de 7 meses, há um aumento da pobreza e do 
desemprego. Agora, isso não significa, por si, que isso vai produzir uma explosão 
social anárquica ou sem proposta dinâmica e lógica para derrubar a velha estrutura, 
construindo a nova sociedade, transitoriamente rumo a uma transição de fundo e, aí 
sim, “irreversível”. Porque a situação atual na região é a consequência de um 
impacto na sociedade, que está, por enquanto, refletindo massivamente “para 
dentro”, no que parece ser uma “depressão social” e política, mas que é a forma 
como amadurece o “sinceramento”, que é justamente a evolução para a construção 
da direção que expresse e organize revolucionariamente o curso desde o campo da 
luta de classes. E esse é o pânico que se expressa, em nossa opinião, nos golpes 
“suaves”, de novo tipo, assim como em eleições fraudulentas porque acontecem em 
base a promessas de um programa que não tem nenhuma intenção real de se 
concretizar. Por isso, na Argentina, Menem, antes, e Macri, agora, dizem“se eu 
dissesse o que ia fazer, me internavam em um manicômio”.

Este sinceramento é a forma pela qual a história progride e é aí onde vai se 
rompendo a transitoriedade para determinar o futuro do progresso, através dos 
partidos e, no caso do Uruguai, através da Frente Ampla. Longe de estar esgotada, a 
Frente Ampla é uma experiência muito importante pelo que significa seu 
funcionamento.

RC.Aqui há uma atitude social crítica com a Frente Ampla e o governo.
LC.Baseando-se na análise materialista dialética, não existe um curso linear de 

progresso ininterrupto. Mesmo os problemas da Venezuela mostram que parte das 
contradições expressa a necessidade de estruturar as mudanças rumo a uma nova 
sociedade quando seguem vigentes em constituições conservadoras ou 
oligárquicas o espírito da etapa que se quer superar, e é aí que começam a aparecer 
debilidades e contradições, mas elas não são antagônicas ao progresso. A questão 
das Fábricas de Celulose tem que ser discutida desde o ponto de vista de qual é o 
Uruguai que queremos construir, e isto está nas origens da Frente Ampla, no 
Programa de cinco de fevereiro de 1971.

Es lógica la crítica, en América Latina la economía dependen de su relación con 
el sistema capitalista mundial. Entonces es con la participación y la decisión del 
cambio revolucionario que es estructuralmente la lucha de clases y esta no ha sido 
superada en ninguno de estos países, ni aún en Venezuela.

RC.Um dos problemas que se coloca na construção do Mercosul, da UNASUL, 
CELAC, é que a unificação econômica, o planejamento de conjunto das nações, 
mesmo as dirigidas por governos progressistas, torna-se dificultosa, antagônica às 
necessidades porque um país compete com outro para atrair os investimentos.

LC.O maior exemplo histórico é a política que Gorbachov fez na URSS e 
possibilitou a tentativa capitalista de superar o progresso ao socialismo e, depois das 
centenas de bilhões de dólares investidos na Rússia, pervertendo e utilizando as 
camadas mais podres da burocracia estalinista, não pôde quebrar a função histórica 
porque não é uma questão de mais ou menos investimento, mas de objetivo dessa 
potencialidade financeira e de suas consequências na sociedade. Isso é o ponto 
nevrálgico.

No caso dos investimentos e a competição por eles, é natural. No caso do 
Mercosul, agora, como é natural, as burguesias querem voltar a desempenhar a 
função que desempenhavam no início, quando dominavam a dinâmica da 
integração, tanto que nós o chamávamos de ComeSul. A burguesia brasileira ou 
argentina, e mesmo a uruguaia, que achamos que é mais política que estrutural, tem 
que disputar os mercados, a produção e os investimentos.

RC.Porque votar nestas eleições internas?
LC.A estrutura do processo no Uruguai, como em qualquer destes países, não é 

só a presidência da república. Independentemente  que o companheiro Tabaré 
tenha a responsabilidade e ele é responsável pela condução da economia e do curso 
político em geral. Mas o PIT-CNT e a Frente Ampla tem um papel determinante, por 
isso votar nas internas da Frente Ampla, votar nos companheiros Carlos Varela e 
Pacha Sánchez, e fundamentalmente votar nos companheiros do POR posadista é 
consolidar uma estrutura que vai ser imprescindível na próxima etapa.

Não se pode errar ou equivocar-se, não se pode votar em quem não tem 
confiança na luta por uma nova sociedade. Nós temos 73 anos no Uruguai e em 
outras partes da América Latina, 73 anos de luta pelo progresso de toda sociedade, 
que inclui os segmentos médios e inclusive parte de segmentos altos, que devem se 
integrar à construção de uma nova sociedade sem explorados nem exploradores. O 
Uruguai não é “o paisito”, e sim um dínamo em potencial para afirmar progressos 
sociais em toda a região. E aí o PIT-CNT e a Frente Ampla são duas das três 
estruturas necessárias para avançar na construção da nova sociedade.

 eleição presidencial nos EUA que, no dia 8 

Ade novembro de 2016, terá sua 58ª versão, 

tem um condimento particular tanto no 

âmbito interno do funcionamento do 

sistema norteamericano imperialista quanto no curso 

mundial de crise do capitalismo. Qualquer análise que 

não parte destas condições objetivas carece de valor 

científico e, consequentemente, de valor político, em 

nossa opinião editorial.

Nenhum dos candidatos representa progresso 
social para o povo dos EUA. Ambos são a 
continuidade, mas que, em sua luta intestina, 
defendem seu papel capitalista desde diferentes 
interesses setoriais do poder econômico nos EUA. 
Assim, Donald Trump, de 68 anos e empresário 
multimilionário, postula sua candidatura à presidência 
pelo Partido Republicano, colocando-se como 
defensor do mercado interno e do trabalho 
estadunidense. Partindo de posições reacionárias 
anti-imigração, Trump tenta se diferenciar da classe 
política tradicional “democrata-republicano”, sujeita 
às grandes corporações, elite política que ele tenta 
defenestrar com um populismo fascistóide; ele busca 
se destacar como representante da grande e média 
burguesia industrial do país, que tem interesse no 
desenvolvimento do mercado interno e em sustentar 
uma economia fechada no capitalismo nacional como 
se isso fosse possível, quando a economia dos EUA 
cresceu  exatamente em base a uma política 
imperialista de desenvolvimento mundial do sistema 
capitalista. 

Essa burguesia que se vê, agora, como defensora 
interna e centro do sistema capitalista nacional; que 
não quer pagar pela crise mundial de seu próprio 
sistema, que, como manda sua natureza de 
funcionamento, desintegrou a produção nos EUA 
para levar os capitais, por via das transnacionais 
mundo à fora, para onde a relação do valor da força de 
trabalho e a extração das matérias primas estão a 
mais baixo custo. Isso possibilitou, a partir do fim da II 
Guerra Mundial, ao capital estadunidense estender-
se pelo mundo, e nãofoi contido pelos governos 

EUA, ELEIÇÕES E A CRISE DO IMPERIALISMO
democratas nem pela oposição republicana que, por 
certo, domina o congresso dos EUA há muito tempo – 
na verdade, são dois partidos que representam 
apenas os interesses concentrados do complexo 
corporativo industrial-petroquímico-financeiro-
militar.

Assim Donald Trump fez sua campanha eleitoral 
interna no Partido Republicano, indo aos centros 
fabris que ainda existem nos EUA, aos bairros de 
trabalhadores que dependem da venda de sua mão 
de obra ao empresário nativo. Por aí, chegou a 
setores do movimento operário que, na condição de 
assalariados, se chocam com a imigração, forma 
com que, nos EUA e no mundo todo, o sistema 
capitalista ataca as conquistas sociais dos 
trabalhadores levando à maior quantidade de 
desemprego que, por sua vez, leva à redução do 
salário devido à competição pelo posto de trabalho. 
Não é uma questão de nacionalidades, mas de como 
o sistema capitalista, em sua etapa imperialista final, 
redistribui e disputa o valor do trabalho para encolher 
o peso deste na composição da renda nacional e dos 
PIB's das nações. Por isso a indústria dos EUA 
perdeu espaço para a importação de manufaturados, 
o que é parte central de sua crise. Um exemplo disso 
é a grande concentração financeira do poder 
econômico imperialista transnacional que, ao não 
gerar um mercado interno com poder aquisitivo, 
acabou na Bolha Financeira e na bancarrota do 
Lehman Brothers Inc, fundado em 1850, e que foi 
uma companhia global de serviços financeiros dos 
EUA. Situações similares se deram na grande banca 
de investimentos europeus, em particular na 
Espanha, Portugal, Irlanda, Reino Unido e Grécia, 
onde o estado acorreu à banca, e nos EUA com um 
investimento de 700 bilhões de dólares.

Esse estado que tanto Republicanos quanto 
Democratas, em suas polí t icas históricas, 
defenestram, querendo sua permanente redução em 
favor do“Livre Mercado” do liberalismo econômico. 
Política que está se aplicando agora na Argentina, e 
que tentam retomar no governo golpista do Brasil.

A candidatura de Donald Trump deve ser 
interpretada como saída de um partido que perdeu 
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sua origem lá nos idos de 1860, com Abraham Lincoln e o 
“abolicionismo” e luta contra a “escravidão” etc..., e que foi 
expressando, na realidade, o“UNICATO PARTIDÁRIO”(*) em 
que se realizam as eleições nos EUA. Uma razão pela qual 
só votam em média pouco mais de 50% dos que se 
inscrevem para votar – porque nos EUA o voto não é 
obrigatório. Uma condição que indica que, na verdade, é 
muito menos que esse 50% formal, porque há uma parcela 
da população que sequer se inscreve para votar.

Outro fator que afasta as pessoas é o voto “indireto” que se 
dá pelos chamados “grandes eleitores”, que somam um total 
538 e formam o Colégio Eleitoral, no qual uma maioria de 270 
delegados dá a palavra final sobre quem ganhou as eleições, 
independentemente da quantidade de votos nas urnas, e 
ainda em uma situação em que só se expressou um pouco 
mais de 40% do povo dos EUA.

Neste marco geral entra a primeira candidata mulher à 
presidência na história dos EUA: Hil lary Clinton, 
representante do Partido Democrata, vencendo apertado as 
internas o postulante de centro esquerda, Bernie Sanders, 
que acabou conclamando voto a ela na convenção final.

Hillary Clinton é representante do complexo financeiro, de 
Wall Street, das “5 Irmãs”, grandes petroleiras, e do 
complexo militar-industrial. Para além de sua “defesa do 
direito da mulher e das jovens”, com acesso a igualdade de 
oportunidades, também é a que defendeu e protagonizou a 
Guerra no Iraque, está comprometida com a Guerra na Líbia, 
por sua função no Departamento de Estado. Além do quê, há 
denúncias da imprensa estadunidense, como o portal de 
notícias The Canary, que dão conta de que a candidata 
democrata formou parte da direção do gigante industrial 
francês Lafarge, acusado de financiar secretamente o 
Estado Islâmico.A hoje candidata democrata à presidência 
dos EUA foi defensora de uma política externa inclusive mais 
agressiva, à direita do próprio presidente Obama.

Mas, em nossa opinião, é a candidata que expressa mais 
claramente uma política neoliberal até à morteno plano 
interno e, por extensão, a dominação mundial através da 
“unipolaridade” tão ansiada pelos governos dos EUA, daquilo 
que o pensador marxista italiano Antônio Gramsci qualificava 
de “hegemonia social, política e econômica”. Hegemonia 
esta que os EUA, apesar de ser a maior potência militar 
atômica do planeta, não conseguiu sustentar, e por isso 
temos dito há anos que a história vive “a perda da hegemonia 
imperialista no mundo”, apesar do desaparecimento formal 
da URSS e do (mal) chamado campo socialista. 

O sistema não conseguiu se impor à humanidade, fora 
alguns êxitos circunstanciais, impondo e “por enquanto”, 
governos afins a sua política global na Argentina e no Brasil, 
além do Paraguai e Honduras, que são referentes menores 
dessa condição. Porque na Síria, no Oriente Médio, Europa e 
Ásia o imperialismo estadunidense perdeu toda a 
hegemonia, e isso é um triunfo dos povos em sua luta social 
pelo progresso. 

H I L L A RY  C L I N T O N ,  D O N A L D  T R U M P  E  O 
NACIONALISMO REACIONÁRIO NOS EUA

Hillary Clinton, a quem uma visão esquerdista superficial se 
esforça em pintar como “mal menor”, acabou por 
desenvolver, em sua atuação no governo Obama, uma 
política que não a diferencia tanto assim de Trump, pois 
conduz a aplicação do “neoconservadorismo” que, mesmo 
sendo minoritários socialmente, esgrimem como política de 
estado o aprofundamento da política de protecionismo pra 
dentro e de escrachada intervenção no mundo, tanto na 
economia e na política, quanto na função de “polícia 
internacional” dos EUA. Porque sua estreita ligação com os 
centros nevrálgicos do poder imperialista, principalmente 
Wall Street, colocam-na nesta linha de ação, mais além do 
programa combinado que Obama desenvolveu nestes dois 

governos. Um governo que veio à Argentina parabenizar 
Maurício Macri e seu Combo (**), como respaldo efetivo à 
política e continuidade de apoio seja quem for o próximo 
governo dos EUA.

Donald Trumpé a expressão da crise mundial do sistema 
capitalista, e naturalmente da enorme crise da qual ainda não 
saiu a economia norteamericana, que se assemelha à crise de 
1929. Por isso seu “nacionalismo” é de uma direita que reage 
olhando pra dentro. E isso o faz parecer com uma “burguesia 
nacional”, desenvolvida em seu papel histórico mundial 
imperialista. Papel esse ao qual deve responder, mas do 
qualnão quer aceitar sua responsabilidade na crise e menos 
ainda ser depositária dela, apesar de ter sido nessa expansão 
mundial que os EUA puderam se desenvolver historicamente, 

Por isso Donald Trump, com o Partido Republicano, está 
representando um programa sim de corte claramente e 
neoconservador, de defesa do mercado interno e de um tipo 
de volta ao desenvolvimento industrial e tecnológico dos EUA. 
E desde essa perspectiva se choca com os “tratados de livre 
comércio”, do livre mercado que afeta o produto interno. Uma 
política “isolacionista” dos problemas do mundo – claro, não 
reconhecendo que é a política dos governos dos EUA a 
grande responsável desta condição atual do “mundoem 
guerra”, como diz o Papa Francisco. Donald Trump rechaça a 
imigração e uma política afirmativa das minorias étnicas nos 
EUA, ao mesmo tempo que sustenta uma política de boas 
relações com a China Popular, com a qual está longe de 
concordar politicamente em qualquer ponto, mas a vê como 
um mercado consumidor imenso a quem uma reestruturada 
indústria dos EUA poderia obter um mercado de 1,4 bilhões de 
habitantes. Em sua política exterior, os Republicanos dão um 
firme apoio ao Estado Sionista de Israel, marcadamente 
contra o Estado Palestino, mas esta política está 
condicionada à evolução do curso no Oriente Médio. Porque 
se Trump chegar à Casa Branca, será 
contraditório aplicar uma política “isolacionista” 
de redução do papel do Estado dentro dos EUA 
e no mundo, e seguir apoiando uma “guerra 
permanente” na região, que levaria a uma 
sangria no erário público, e se chocaria com 
uma política de fortalecer o mercado interno e a 
produção industrial. Ou seja, voltar a espalhar 
pelo mundo os produtos “Made in USA”, que 
agora foram trocados pela produção em países 
com custo de força de trabalho e extração de 
matérias-primas a baixo custo em relação ao 
nível do movimento operário dos EUA.

O PAPEL DO POVO NORTEAMERICANO:

Nesta eleição, novamente, o povo dos EUA 
que se dispuser a participar, não tem duas 
opções distintas em sua estrutura. Terá duas 
formas que sustentam uma mesma estrutura 
histórica: o papel dos EUA no mundo. Mas 
desta vez em condições sociais, econômicas, 
políticas e militares que respondem a uma concentração na 
história.

Isso porque, nos anos 90, a condição da história aparecia 
como sendo um mundo “unipolar” onde a “hegemonia” do 
imperialismo dos EUA se impunha e decidia a vida do planeta, 
colocando governos neoliberais, conservadores e submissos 
à política do “garrote” do Roosevelt daquela época, com os 
Reagan e os Bush. Quando o sistema capitalista mundial 
tomou uma pílula de cianureto achando que era pastilha de 
menta, e festejou com champanhe francês “a queda da URSS, 
o fim do socialismo e das ideologias e da história”, como 
apontavam equivocadamente o curso da história os 
“adivinhos” como Fukuyama.

Já hoje, 26 anos depois, os povos do mundo desenvolveram 
experiências de concentrado valor social. Longe de submeter-

se à escravidão de uma potência econômica e militar, desenvolveram os 
anticorpos necessários para ir avançando no que tem de melhor, sua 
consciência social, apesar dos golpes recebidos, como na Argentina.

E esta consciência é a que garante o desenvolvimento da espécie 
humana e da própria vida na natureza. E se bem que não há, por uma 
couraça ultrapassada,governos que falem deste curso abertamente, 
mas que estão envoltos na dialética desse mesmo curso.E queremos 
destacar nisso a simbiose que está se produzindo no povo dos EUA, 
particularmente de sua juventude, que não vê no sistema político nem 
no programa dos dois partidos (Democrata e Republicano) uma 
perspectiva para seu país. E ali aparece com força simbiótica, ou seja, 
natural, que tem a ver com a síntese dialética, como os povos do mundo 
impulsionam a história, construindo permanentemente direções, 
mesmo quando parte destas direções sejam só transitórias.

O surgimento de Bernie Sanders no meio dos Democratas tem esse 
sentido que aponta para o progresso dos EUA. Quando um candidato se 
anima a analisar a crise do sistema capitalista no mundo e sua 
repercussão direta nos EUA é porque já estão dadas as bases para um 
salto dialético na sociedade, na luta de classes para construir uma nova 
sociedade. Da mesma forma que quando aparece um Donald Trump e 
defende o que chamamos de “nacionalismo burguês de direita”, é 
porque, mesmo sendo a antípoda de Sanders, vê a mesma condição da 
realidade dos EUA e do mundo. Só que tenta dar uma saída pra dentro, 
quando a história mostra que a única saída para a crise de crescimento 
da humanidade é abrir-se ao mundo e encarar socialmente a construção 
de uma nova sociedade.

É coerente com a realidade dos EUA que este país não possa 
sustentar-se eternamente como uma economia que se baseia na 
exploração do mundo sem que receba do mundo a reaçãonatural. Os 
problemas que vive sua nação mãe, a Inglaterra, com o triunfo do Brexit, 
são os mesmos que Donald Trump quer resolver nos EUA, voltando à 
economia interna como brasão, como escudo frente à crise mundial do 
sistema. Na Inglaterra, França, Alemanha etc, aparece como uma 
“direitização” ou crescimento do fascismo o fato de que nas áreas 

proletárias, fabris, vença o Brexit ou, na França, Marie Le Pen, mas na 
realidade, como está acontecendo nos EUA, isso é a expressão da 
defesa que a população faz para conter a crise do sistema capitalista. É 
a defesa do grevista frente ao “pelego” ou o “fura-greve”.

Uma condição da natureza da crise do sistema capitalista mundial que 
mostra clara e descarnadamente que seu ciclo de expansão se acaba 
rapidamente – em tempos e espaços da história, da cibernética e do 
desenvolvimento da ciência. O que antes, em suas crises “cíclicas”, 
significavam anos ou décadas, agora se sucede na velocidade do 
próprio ritmo de sua economia e geração de mercado, não encontrando 
saída, eis que esta forma de produzir e distribuir não dá para mais.

Aplicando Marx e Engels, há 20 anos temos dito que o sistema 
capitalista entrou na etapa que eles analisaram e previram no curso de 
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seu desenvolvimento e ocaso. A união da luta de classes com a “Rebelião das Forças 
Produtivas”. Em síntese, é a etapa em que a humanidade produz para 3,5 vezes sua 
população mundial, enquanto que o sistema não pode superar a negação que significa 
sua inevitável concentração financeira como único meio de sobrevivência. Por isso há 
cada vez menos humanos “ricos em dinheiro”, mas mais “ricos em concentração deste 
dinheiro” .

Nos EUA, 1% tem a mesma renda e poder econômico que 48% da população. E no 
resto do mundo esta relação é superior, conforme o Coeficiente de Gini, que é uma 
medida da desigualdade criada pelo estatístico italiano CorradoGini. Essa é a 
realidade que o sistema capitalista não pode superar.

Por isso que a luta de classes nos âmbitos social, cultural e político que uma parte 
muito importante do povo dos EUA desenvolve é escondida, negada pela grande 
imprensa dos EUA e do mundo. Mídia e sistema de governos que, desde o 
próprioEUA, mostram um povo submisso ao sistema, sem espírito de luta e 
convicções de construir o verdadeiro “sonho americano”. A Constituição dos EUA foi 
assinada em 1787 e é composta basicamente de um preâmbulo e VII artigos, depois 
aprovaram 27 emendas, das quais as 10 primeiras são conhecidas como A Carta dos 
Direitos. Uma Constituição que, em comparação com o feudalismo europeu e o 
colonialismo inglês, era revolucionária, tanto que teve a opinião positiva de Marx e 
Engels, cuja transcrição abaixo é necessária para poder ver e analisar o curso da 
história dos EUA.

Assim, a carta enviada a Abraham Lincoln, em 1865, pela Associação Internacional 
de Trabalhadores – que, mesmo não tendo a assinatura de Marx, é claro que foi 
redigida por ele – expressa o seguinte: “Os trabalhadores da Europa consideram 
positivo que, assim como a Guerra da Independência dos Estados Unidos iniciou uma 
era de assenso para as classes médias, a guerra contra a escravidão será o mesmo 
para as classes trabalhadoras. Eles consideram como muito significativo da época 
que se aproxima, o fato de que tenha recaído sobre Abraham Lincoln, filho da classe 
operária e de mentalidade decidida, a responsabilidade de ter dirigido seu país pela 
incomparável luta pelo resgate da raça escravizada e pela reconstrução do mundo 
social”. Marx e Engels viam com objetividade o que estava se desenvolvendo, mesmo 
como parte do curso industrial de desenvolvimento capitalista nos EUA, mas que 
elevava a criação e o papel do proletariado no país e o no mundo. Viam que isso era 
parte do curso da luta de classes e das formas concretas que ela devia adquirir para se 
afirmar contra o secesionismo escravista do Sul, e por isso falavam da “simpatia 
natural que as classes populares de todo o mundo sentem pelo único governo popular 
do mundo”, essa era a condição da etapa da humanidade.

Por isso é lógico perguntar-se: de onde sai um Bernie Sanders que disputou voto a 
voto com Hillary Clinton a candidatura democrata? Ou, na outra ponta, de onde sai um 
Donald Trump, que faz uma política totalmente contraditória e negativa aos interesses 
imperialistas e à função como cabeça mundial do sistema capitalista dos EUA – ainda 
que seja para defender a grande burguesia americana.

O que dá base a este curso não nasce nos EUA, nem termina nos EUA, mas sim 
como parte do que está se desenvolvendo na Rússia de base soviética. Como 
também no Oriente Médio, na Síria, Palestina, na Europa e particularmente na luta do 
povo grego por romper o cerco da tróika imperialista europeia, ou na América Latina, 
onde, desde Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua, acompanha-se com a 
segurança de seus povos em luta, não resistência, mas a luta mesmo, por não dar num 
um passo atrás, mesmo nas piores condições impostas por alguns golpes do 
neoliberalismo na região.

Por tudo isso que as eleições estadunidenses, com seus dois únicos candidatos 
reais à presidência, que expressam uma mesma condição política de poder 
imperialista, mesmo em suas diferenças táticas de aplicação, são mais um 
testemunho das contradições em que o curso da história se desenvolve, 
dialeticamente, como parte da revolução permanente no caminho rumo à nova 
sociedade socialista.

2 de agosto de 2016.

LC, diretor da Fundação J.Posadas Internacional e da Revista Internacional 
“CONCLUSIONES”.

(*) – Unicato Partidário – expressão tradicional argentina que indica imposição, no 

caso dos EUA “ditadura partidária”, representada pelos dois partidos (Republicano e 

Democrata)

(**) Macri e seu Combo– Macrie tudo que vem junto com ele: “agentes do império”, 

assessores CEOs de transnacionais, banqueiros, torturadores etc., ou seja, tudo de 

sujo e perverso que ele representa como instrumento de restauração neoliberal

O PAPA FRANCISCO E O DESTAPE 
DA PANELA DE PRESSÃO DA HISTÓRIA

 desaparecimento formal da URSS e do 

O(mal) chamado “Campo Socialista” do 

Leste Europeu, assim como a defecção da 

maioria das direções (não da militância) 

dos partidos comunistas e socialistas do mundo, deixou 

aberta uma crise enorme no campo do marxismo. 

Inclusive honestos revolucionários, do campo da cultura, 

da ciência e da sociedade em geral “questionaram o 

marxismo”, colocando em dúvida o materialismo 

dialético. Isso se expressou também em nossa IV 

Internacional quando alguns hoje ex-camaradas 

acabaram seguindo a burocracia soviética dos tempos de 

Gorbachov, que, com a “perestroika”, queria desarmar o 

estado operário, o que permanecia do estado operário 

nas massas soviéticas. Para isso precisava de tempo e 

espaço para impor uma “política de transição”, só que, 

como era para retroceder na história, o “relojoeiro” 

Gorbachov (como o qualificamos desde 1986) não teve o 

sucesso pretendido. Porque era preciso desarmar o 

Estado Operário na sociedade, nas massas soviéticas e 

também na função exercida pelo Exército Vermelho.

Nós tocamos uma luta desigual contra esta postura de 

defecção em todo mundo, começando pelos renegados 

do próprio posadismo, onde isso se desenvolvia de forma 

tão desigual e combinada que, mesmo os que 

honestamente se equivocavam (e todos tem direito e 

oportunidade de depois fazer a autocrítica), aplaudiam 

raivosa e submissamente o “gorbachovismo” como 

sendo a “regeneração do Estado Operário Soviético”, 

quando na verdade era a negação dela.

Agora, o leitor pode estar se perguntando o 

que isso tem a ver com o Papa Francisco. TEM 

TUDO A VER, porque é desde o momento 

histórico citado que a Igreja Católica Apostólica 

Romana, a Ortodoxa, e as outras, como a 

Islâmica e o Judaica, começam a revisar 

seriamente seu papel e suas perspectivas reais 

de sobrevivência em um capitalismo que, em sua 

fase superior e última (Lênin) arrasa com tudo 

que tem a ver com a cultura e com a própria vida.

Esse movimento dentro das Igrejas é captado 

pelo imperialismo e seu comando estratégico da 

corporação das 5 Irmãs nos EUA, que então 

desenvolve uma ação tão arriscada politicamente 

quanto necessária para eles: gerar conflitos 

religiosos na URSS, e na Rússia que a continua 

sob outra forma mas sem perder sua base social 

de massas soviética.

Ali nascem as correntes “religiosas” que, 

mundo afora, vão desde o terrorismo religioso até 

os que aguardam a “salvação” com o fim do 

mundo, justificando com isso o conformismo e 

imobilismo frente às mazelas da sociedade 

capitalista imperialista. Dentro da religião 

islâmica e outras, criam grupos terroristas que, de 

fato, não tem nada a ver com o Islamismo, e que 

são um atentado real à vida de milhões de seres 

humanos. São ferramentas úteis ao imperialismo 

para desenvolver um “terrorismo mundial” que se 

expressou já com os “Mujahedines” no 

Afeganistão na década de 80, organizados e 

bancados pela CIA, e em outros países da região 

do Oriente Médio e África. E logo colocam em 

prática essa estratégia mundial com a “Farsa 

Macabra” do atentado às Torres Gêmeas de Nova 

Iorque, no 11 de setembro de 2001. Tudo que se 

desdobra a partir dali afetará profundamente as 

religiões, particularmente a católica, que tem sua 

base social nos países mais desenvolvidos do 

sistema capitalista.

Com a morte de João Paulo II, em 2 de abril de 

2005, a Igreja não conseguiu alcançar uma 

estabilidade interna pelas condições também 

flutuantes da sociedade no mundo. O Papa 

polonês deveria ser uma ferramenta de aliança e 

continuidade da política global do sistema 

capitalista, por isso o chamavam de “Papa 

Viajante”, porque tentava colocar a religião 

mundo afora como escudo da discussão social 

entre o capital e o trabalho, entre a luta de 

classes. Mas não obtém sucesso, porque a 

dialética da realidade da luta de classes já não 

segue



pode ser contida, desviada e nem aplacada com aquilo de que “dos 

humildes é o reino dos céus”. A tecnologia da luta de classes se une à 

luta social diária das classes e começa a surgir na Igreja a noção da 

N E C E S S I D A D E  D E  M U D A N Ç A G E R A C I O N A L  Q U E 

EXPRESSASSE E APONTASSE UMA SAÍDA A ESTA CRISE. O padre 

alemão Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa Bento XVI, que era para ser 

a expressão prática da queda do Muro de Berlim (“idiota e burocrático 

Muro de Berlim”, já diria J.Posadas). Mas este padre remendado pela 

crise interna da Igreja Católica não podia se manter por um longo 

tempo nisso. Neste momento o comando político da Igreja decide ir 

realmente ao fundo da questão e colocar o aparato mundial 

eclesiástico em funcionamento. É necessário um representante que 

expresse a condição do mundo, a saber: A crise mundial do sistema 

capitalista; A situação mundial de uma sociedade em desenvolvimento 

científico e cultural na qual estava predominando a luta de classes e o 

fortalecimento de religiões alternativas à Apostólica Romana.

A conclusão não era só colocar no Vaticano um “padre do terceiro 

mundo”, mas um que representasse uma política de estado para 

enfrentar esta crise e propor uma solução, seja ou não uma solução 

real ou final a esta crise.

O  P a p a  F r a n c i s c o  ( c u j a  f u n ç ã o  q u a l i fi c a m o s  m a l , 

equivocadamente, nos primeiros dias ou horas de sua escolha, 

porque reagimos sem considerar nem sequer nossas próprias 

análises e textos prévios) avança, primeiro, reconstruindo o “aparato 

da Igreja”, dando prioridade aos problemas terrenos, “da paróquia”. E 

para isso se baseia em sua experiência em seu país natal, a Argentina.

Quando o Papa Francisco afirma “ESTAMOS EM GUERRA”, 

rompe o esquema da religiosidade da “Paz” como consígnia e como 

política. As pombas brancas de João Paulo II morreram em seu 

primeiro voo. O Papa Francisco está colocando que é imprescindível 

alcançar harmonia para conseguir uma Paz que hoje NÃO EXISTE.E 

nesse caminho ele ataca o quê? uma Nova Sociedade que está em 

surgimento?. Uma sociedade, o socialismo, que foi denegrida e 

degradada pelas burocracias dos Estados Operários e da URSS 

durante décadas? NÃO! O Papa Francisco ataca o SISTEMA 

CAPITALISTA E O IMPERIALISMO, e aí se reencontra com um papel 

importante na história, que nós consideramos necessário resgatar 

como parte do progresso da luta de classes. Porque na luta pelo 

socialismo estão todas as formas de expressão cultural, religiosa e 

política que convirjampara MUDAR ESTA SOCIEDADE CAPITALISTA 

POR UMA NOVA SOCIEDADE, SOCIALISTA.

Por isso ele se dirige aos “jovens” que ficam reféns da TV e das 

redes sociais. Na realidade, o que Francisco coloca em debate é a 

necessidade de não perder o sentido do progresso humano. E aí 

rompe com a continuidade do papel anterior, de séculos, das Igrejas 

como “ópio dos povos”, porque, sem mudar sua natureza teológica, o 

Papa Francisco está focando muito na luta terrena pela vida, sem 

focar em que um ser superior vai decidir tudo, e sim que é a luta social, 

ou de classes, a que pode salvar a humanidade e a natureza.

Para além do fato de que uma parte da própria Igreja Católica, e das 

outras, queiram se utilizar desta crise final do capitalismo imperialista, 

está presente a realidade que impulsiona milhões de seguidores e 

mesmo de fiéis a mudar o que pensam e como agem. E por isso 

consideramos, nesta breve análise, que o Papa Francisco destapou a 

“panela de pressão” da História no Século XXI.

(Primera parte, 31 de julho de 2016). León Cristalli, Diretor-

presidente da Fundação J.Posadas Internacional, e Diretor da Revista 

Internacional “CONCLUSIONES”.
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- IV Internacional Posadista https://www.facebook.com/pages/IV-Internacional-Posadista/730693333660238

http://www.youtube.com/user/TV4Internacional

Carta de Raul Campanella à Internacional

Hoje faz 76 anos de um dos crimes mais sinistros de que 

temos notícia. Um crime repugnante cometido em nome da 

REVOLUÇÃO por um indivíduo que ACHAVA que defendia o 

socialismo. O caráter profundo e transcendente não está no 

fato de que os posadistas continuem esta luta, mas sim que o 

progresso da história continua provando a capacidade do 

marxismo de prever o processo HISTÓRICO para intervir na 

TRANSFORMAÇÃO REVOLUCIONÁRIA. Nada do que 

dissermos hoje tem importância que não a de reafirmar a 

vigência do MÉTODO e o valor dos que, como Posadas, 

ontem, e León Cristálli, hoje, CONTINUAM/CONTINUAMOS 

ele. Não se trata de lealdade, mas do papel do PARTIDO, da 

DIREÇÃO, da CONCEPÇÃO revolucionária, da moral 

revolucionária. Nos sentimose somos continuadores de 

LEÓN TRÓTSKI, sem sua capacidade, mas com idêntica 

integridade. Ninguém defende seu assassinato nem assume 

a responsabilidade. Existem outros que, dizendo DEFENDÊ-

LO, maltratam o pensamento e a ORGANIZAÇÃO que 

Trótski desenvolveu. Talvez com essa nota estimulemos 

camaradas e companheiros à memória militante. LEÓN 

TRÓSTKI vive na luta das massas do mundo, na 

Rúss ia /URSS,  em nós,  em todos os  lu tadores 

revolucionários do mundo. Na luta da Venezuela por não 

retroceder um centímetro. O imperialismo – como analisam 

os textos da IV Internacional Posadista –desmorona a cada 

DIA. A crise da humanidade continua sendo a crise de sua 

DIREÇÃO revolucionária, como disseTrótski. Saudamos a 

todos, particularmente ao camarada León Cristálli, por sua 

luta, constância, CONDUÇÃO.

Resposta de León Cristálli

Queridos camaradas, fazemos nossa esta carta-

recordação-homenagem escrita por Raul. Recordar León 

Trótski é expressão da convicção 

política acerca de sua função na 

história. Com Raul estivemos várias 

vezes na Casa de Trótski em 

Coyoacán, México. E ali, apesar de 

q u e  a l g u m a s  c o i s a s  f o r a m 

modificadas indevidamente, se 

expressa  a  be leza  do  povo 

m e x i c a n o  q u e ,  c o m  s e u 

nacionalismo revolucionário, impôs 

a permanência e vigência da Casa de Trótski, que é visitada por 

centenas de mexicanos, estudantes e turistas de todo mundo, 

inclusive da Rússia de base soviética.

Tenho a grande honra de ter escutado de J.Posadas e de Sierra, 

sua companheira, o que Natália Sedova lhes disse pessoalmente 

sobre a forma como Trótski, após ler cartas de J.Posadas, lhe 

expressou um APOIO IMEDIATO, por aqueles anos de 1938/39. 

Posadas, jovem de uns 26 anos, lhe enviou cartas e este 

respondeu, conforme Natália, em cartas entregues ao 

companheiro Mateo Fossa, dirigente sindical e político argentino, 

que, pela estupidez e inveja da disputa política nunca as entregou 

a Posadas. Uma lástima, mas hoje os dois mestres já são parte 

do melhor da história da humanidade. E, nesta Casa de Trótski, 

cheia de buracos de bala dos atentados perpetrados antes de seu 

assassinato por um sicário de Stálin, pode se ver a força imensa 

de Trótski, de suas ideias aplicadas e coroadas pelo êxito do 

triunfo da revolução russa; ele, como primeiro camarada deste 

gênio da humanidade que foi Vladimir Ilich Lênin.

Segurança nas ideias, na própria vida e na continuidade da 

espécie humana, da natureza e do cosmos: León Trótski nunca 

abdicou dessa segurança inquebrantável que une a matéria com 

o sentido construtivo das ideias na história das civilizações. Por 

isso dizemos que não há retrocesso no mundo, mas sim uma 

confirmação da luta e da vigência dos mestres Marx-Engels-

Lênin-Trótski-Posadas, que se expressa no “sinceramento do 

curso”, que é uma forma de revolução política mundial que toma a 

forma de “sinceramento”, como analisamos há 27 anos, e no qual 

mesmo nas aparentes derrotas está o gérmen vivo do progresso 

posterior. O que define são as etapas e fundamentalmente as 

fases. J.Posadas nos deixou, depois de Trótski e Lênin, as 

ferramentas vivas para compreender e aplicar neste curso e 

d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p r o c e s s o  m u n d i a l .

León Cristálli – 21 de agosto de 2016.

Há 76 anos do Assassinato de León Trótski
vem da pg. 6
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As atividades internacionalistas crescem no Brasil, junto com a formação de uma 

vanguarda na sociedade consciente de que o Brasil está inserido no contexto da luta 

de classes mundial e é daí que, junto às ações na base da sociedade brasileira, de 

trabalhadores, estudantes, camponeses, intelectuais, pequenos empreendedores 

etc., é que vamos avançar na construção de um mundo onde o SER se imponha sobre 

o TER, onde renda e riqueza sejam igualitariamente distribuídas segundo o critério 

“de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua 

necessidade”,onde não haja exploração do homem pelo homem, inexistindo 

“propriedade privada dos meios de produção”, onde o ser humano esteja em 

harmonia consigo mesmo e com a natureza, o que pressupõe a inexistência de 

classes sociais e onde as instâncias de participação popular, a democracia 

revolucionária, se imponha sobre toda forma de burocratismo e 

administrativismo. Estamos falando clara e objetivamente do SOCIALISMO!!.

Neste sentido destacamos as seguintes ações internacionalistas em 

destaque no Brasil

Solidariedade a Cuba – é a mais tradicional ação de solidariedade 

internacionalista no Brasil. São mais de dez unidades da federação contando 

com comitês, coordenadorias etc. de apoio e suporte à Revolução Cubana no 

Brasil, destacando-se a atividade do Comitê Internacionalista de Defesa da 

Revolução Cubana , fundado em vários países, há 26 anos, por iniciativa da IV 

Internacional Posadista.

INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO

Solidariedade à Venezuela Bolivariana 

Com ações de comitês constituídos principalmente no Rio de Janeiro, Belém e Brasilia, 

incluindo o Comitê Internacionalista da Frente Brasil Popular, a solidariedade à Revolução 

Bolivariana se destaca como um movimento necessário para barrar a ação imperialista na 

América Latina, valorizando os avanços do processo revolucionário na Venezuela e a 

consolidação da transição para um novo estado e a organização da sociedade e da 

economia sob a direção da classe trabalhadora venezuelana

VENEZUELA

A militância Internacionalista está sempre com la guardia en alto para defender a 
Revolução Cubana e a Revolução Bolivariana 

Com articulações em Brasília, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e 

Bahia, o Comitê vem fazendo várias atividades para marcar o Centenário da Revolução Russa. 

Além de atividades políticas e culturais, o Comitê organiza uma Caravana à Rússia em 

n o v e m b r o  d e  2 0 1 7 ,  p a r a  a s 

comemorações políticas dessa que foi a 

maior façanha da classe trabalhadora até 

hoje na história: a constituição do primeiro 

Estado dirigido diretamente pelos 

trabalhadores.

Comitê Rússia 2017

Festejar o Centenário da Revolução Russa é 
também reconhecer o papel do Partido 
Bolchevique no processo e de seus principais 
dirigentes, Lenin e Trotsky.

Apoio ao Partido 
do Trabalho do México 

O PT México é um importante instrumento das massas mexicanas para o resgate da força e 

dinamismo transformador da Revolução Interrompida de Zapata e Villa. Com atuação no 

movimento de massas, popular e sindical do México e com presença no parlamento nacional, 

parlamentos e governos locais, o PT México destaca-se também pela contundente ação 

internacionalista, expressa na organização anual do Seminário «Os Partidos e uma Nova 

Sociedade», que irá para a sua vigésima primeira edição em março de 2017. 

Consciente do potencial dessa atividade internacional do PT México, o imperialismo armou 

uma possibilidade de roubar a representação nacional parlamentar do partido e, assim, interditá-

lo financeiramente, quebrando as pernas dos companheiros com impossibilidade de receber 

recursos do fundo partidário que, além de tudo, viabilizam a participação, no referido Seminário, 

de mais de uma centena de organizações internacionais progressistas e revolucionárias.

A IV Internacional Posadista se somou a uma campanha internacional contra o golpe 

organizado pelo imperialismo e seus testas-de-ferro mexicano contra o Partido do Trabalho e, 

finalmente, em dezembro de 2015 o PT México pôde cumprir os requisitos eleitorais exigidos 

para seguir com sua expressiva representação nacional de parlamentares. VIVA O PT México!!
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