
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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Brasil e Argentina são dois gigantes 
latino-americanos onde, em um 
processo que é mundial, vive-se um 
aprofundamento da luta de classes e o 
sinceramento do seu curso, com formas 
específicas de cada país, expressando 
uma crise do sistema dominante, 
imperialista, que é mundial.

O texto publicado nesta edição do 
«Frente Operária», sobre a Argentina, é 
uma ferramenta indispensável para a 
compreensão do processo de crise 
aguda do governo Macri e do cenário de 
vitória do peronismo kirchnerista nas 
eleições de outubro deste ano.

Mesmo o “kirchnerismo” sendo uma 
expressão indireta e deformada do 
“peronismo proletário” e voltando à Casa 
Rosada mesclado com o “peronismo 
burguês”, o texto construído por Leon 
Cristalli, fornece os elementos históricos e estruturais 
da Argentina para entender e ajudar a construir um 
salto histórico que recoloque, com a Chapa Alberto 
Fernandez-Cristina Kirchner, o protagonismo da classe 
operária argentina, com sua imensa tradição de lutas e 
tradição programática, com os históricos programas de 
La Falda e Huerta Grande.

Embora com estruturas históricas de relação de 
classes com características bem específicas, os 
desafios na Argentina e no Brasil têm importantes 
pontes de confluência, impulsionados por um mundo 
em ebulição e revolução.

O sinceramento do processo empurra as classes 
dominantes a se insinuarem da forma que 
verdadeiramente (sinceramente) são. E o que se vê 
hoje na Argentina é um «peronismo neoliberal», por 
não ter perspectiva histórica, abraçado ao 
imperialismo e que põe o País de joelhos diante do 
FMI.

No outro polo, dissipam-se as ilusões com um 
suposto “capitalismo bom” capitaneado pelo 
peronismo-kirchnerista que, nos 12 anos de governo 
antes de Macri,  não entendendo a necessidade de ir 
“ao osso” do sistema  apoiando-se nas forças vivas do 
peronismo-proletário, baixou a guarda frente ao 
inimigo de classe, abrindo espaço para a ascensão do 
macrismo.

No Brasil, as forças do imperialismo estão 
agora representadas de forma “mais sincera” pelo 
bolsonarismo, que ocupou o espaço dos partidos 
burgueses clássicos.

O falso patriotismo, ou patriotismo de 
fachada, que mancha a bandeira e os símbolos 
nacionais, resulta desmascarado com menos de 
seis menos de governo. O desmascaramento da 
Lava-Jato e de seus mentores, Moro e Dallagnol, 
é parte fundamental da ofensiva para derrotar a 
ação  golpista que impediu Dilma, prendeu Lula e 
gestou a farsa da eleição de Bolsonaro.

A eleição foi um incidente dentro de um 
processo não-linear, desigual e combinado como 
se desenvolve a luta de classes no Brasil e no 
mundo. Não seria em absoluto uma experiência, 
um “aprendizado necessário» para um 
amadurecimento político-social trinta anos depois 
de o país ter passado por um Collor de Melo. 
Entretanto, é preciso ter claro que, depois de 
doze anos de governo nacional do Partido dos 
Trabalhadores, os dispositivos garantidores do 
avanço do processo não funcionaram. A classe 
trabalhadora não protagonizou as mobilizações 
para impedir o retrocesso representado pelo 
“golpe parlamentar-judicial-midiático” contra 

       

ARGENTINA: 
SOBRE AS ELEIÇÕES DE 

OUTUBRO, O PAPEL DOS 

SINDICATOS, OS PARTIDOS 

E A CRISE SOCIAL 

CAPITALISTA
        Leon Cristalli                 
      
       Hoje não se discute mais na 

Argentina, nem mesmo a direita política 
neoliberal pro-imperialista, o fracasso do 
governo de M. Macri, depois de 40 meses 
de governo. O que se discute é o nível 
desse fracasso, aonde chegou, impondo em 
100% o projeto de restaurações neoliberal 
político-econômico que era e é um novo e 
sério intento econômico-político de 
“involução”, no que diz respeito à estrutura 
produtiva do país, negando as conquistas 
sociais da força de trabalho nos últimos 70 
anos, como objetivo restaurador de seu 
governo que logo termina. Por isso, a direita 
com consciência de classe está gerando 
candidatos “alternativos” mais ou menos 
palatáveis, frente a uma população que em 
sua maioria não só que não involuiu em seu 
nível cultural e político, como também que 
amadureceu dessa experiência que é curta 
no tempo, mas que permitiu abrir em sua 
consciência um novo espaço. Por isso a 
direita, de fora e também de dentro do 
peronismo burguês, busca 
desesperadamente uma espécie de estepe 
para substituir Macri, diante de sua 
decomposta gestão, que não só não pôde 
superar a inflação, como também, ademais 
de endividar o país em valor que 
sobrepassa um PIB que por sua vez está 
longe de crescer, retrocedendo em dois 
pontos percentuais só em 2018.

       Sua política neoliberal de retroceder 
a economia ao nível de uma colônia 

Especial sobre a Argentina

NO CONE SUL DO CONTINENTE,
A CRISE SEM SAÍDA DO MACRISMO E DO BOLSONARISMO

segue na pag. 2 segue na pag. 2

A neoditadura bolsonarista tenta de todas as formas esconder 
Lula. Mas o povo sabe que, com Lula, a vida era bem melhor. O 
desgoverno Bolsonaro sufoca o país 
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Dilma. O lawfare lavajatista, a prisão de Lula e a facada em Juiz de Fora em plena 
campanha eleitoral são a espinha dorsal do roteiro que colocou a faixa presidencial em 
Bolsonaro, com o resultado de 28 de outubro de 2018.

A retomada do processo de transitoriedade e transição no Brasil, com o resgate da 
democracia-popular, tem Lula e o PT como vetores principais de reorganização das 
forças da classe trabalhadora em Frente-Única, que tem um reforço agora com o 
movimento de massas contra os cortes do orçamento da Educação e na Greve Geral 
contra o desmonte da Previdência.

Agora, como Oposição, o PT deve fazer do seu VII Congresso um espaço de 
discussão, de pensamento-e-ação, que dê conta de superar o internismo e estimular as 
forças vivas da sociedade que se desenvolvem de forma permanente, ainda que não-
linear, com a total falta de perspectiva do bolsonarismo que, como mostrou a 
manifestação bolsominian de 26 de maio, representa apenas uma pequena fração das 
camadas burguesas, das classes médias acomodadas, além de um lumpesinato que 
sempre sobressai em momentos agudos de crise do capitalismo.

Por outro lado, setores que elegeram Bolsonaro, se deslocam de sua recente opção 
eleitoral... alguns se descolam por mero oportunismo - como Janaína Pascoal e Kim 
Kataguiri -, outras por medo e desespero diante da total falta de perspectiva de um 
governo cuja cabeça não garante nenhuma estabilidade para o próprio funcionamento 
do capitalismo no Brasil.

A recente visita do Vice presidente Mourão à China, além de seus insinuantes 
movimentos políticos nos bastidores, a Cúpula dos BRICS, em novembro, no Brasil, 
surgem na contra-mão dos intentos de transformar o Brasil em neocolônia dos EUA e 
Israel, ambos em crise e, assim, com muito pouco a oferecer ao bolsonarismo.

Depois de derrotados na Venezuela, Bolsonaro -  como sócio menor do 
imperialismo que tentou entubar na presidência o  autoproclamado Guaidó -, tentará 
emplacar o desmonte da Previdência como “mãe de todas as batalhas”, processo que 
tem submetido a população à chantagem diária do capital financeiro e seus 
representantes na mídia (TV Globo etc.). A débil representatividade social e inclusive 
política do grande capital é um problema que ficou longe de ser resolvido com a 
invenção e eleição de um presidente incapaz de simular um mínimo de racionalidade. 
Diante disso terão que se contentar com uma reforma “meia-boca”. Isso se o projeto de 
desmonte da previdência não melar de vez, face à dimensão da crise política nas 
hostes golpistas-bolsonaristas.

Por outro lado, a perspectiva que se anuncia de retomada do desenvolvimento com 
geração de trabalho e renda é em articulação nos BRICS, com a possibilidade de 
injeção de vultosos recursos em projeto de infraestrutura, rota da seda etc., na 
contramão dos ditames da banca de Wall Street, que Bolsonaro e o próprio Mourão 
abraçaram desde a campanha eleitoral.

A derrota na Venezuela, as dificuldades de desmontar 100% da previdência 
universal no Brasil, os frustrados intentos de invisibilizar Lula – que faz de suas 
entrevistas um canal de comunicação com o mundo e de orientação da militância – 
empurra o governo para a relação dentro dos BRICS como única alternativa real de 
“retomada do crescimento econômico”, tudo isso, somado à frente entre as centrais 
sindicais, à aliança campo-cidade da Frente Brasil Popular, aponta para a perspectiva  
de uma grande frente única que alcance inclusive a burguesia nacional sub-
representada política e partidariamente e também os setores nacionalistas das Forças 
Armadas. 

Os movimentos políticos do vice Mourão certamente são para se antecipar a uma 
crise nas Forças Armadas que são hoje avalistas do desgoverno Bolsonaro. Isso tem 
ônus político que favorece à intervenção de outros segmentos militares insatisfeitos 
com a crise instalada no país. Mourão tenta sair na frente, mas esse protagonismo que 
se anuncia dos BRICS em projetos no Brasil e América Latina pouco favorece os planos 
do imperialismo financeiro dentro do país. Como «tábua de salvação», a China, a 
Rússia e os BRICS acabarão por levar ao soterramento do projeto de desmonte 
embutido nos macabros planos de privatização e desvinculação orçamentária de Paulo 
Guedes. O que vai acontecer com Bolsonaro diante do curso do processo? Certamente 
será liquidado. Os mecanismos que o varrerão do cenário político certamente poderão 
variar. Não temos bola de cristal, mas Bolsonaro que de repente virou “solução” na 
campanha eleitoral, agora virou um problema também para os próprios que o gestaram. 

Só aproveitaremos a crise sem saída do bolsonarismo e seu desastrado governo se 
tivermos política para organizar política e programaticamente a classe trabalhadora, 
com protagonismo e em frente-única que, reiteramos, dê conta de agregar todos os 

setores da sociedade que se 
colocam contra a dominação 
imperialista em nosso Paíst.

financeira dependente do sistema mundial imperialista 
concentrado do capitalismo, um país importador de todo o que o 
sistema produz abaixo de seus custos reais, liquidando assim a 
indústria nacional e o papel do movimento operário, gerador 
desses produtos e de bens, agregado à irrestrita liberdade do 
mercado e seu movimento financeiro de divisas, alta taxa  interna 
de juros bancários e um mercado aberto de forma indiscriminada, 
que se expressava desde dezembro de 2015, com a 
maxidesvalorização do peso e que, ademais de ser um grande 
negocio financeiro para os que já controlavam o estado e dirigiam 
o país desde o 10 de dezembro de 2015 e fixava com clareza 
onde iria sua politica de “déficit fiscal zero” como política de 
imposição – ainda contra as base de um Estado – estava o 
objetivo concreto político, filosófico, social de eliminar o peso 
social na vida do país e liquidando a única classe que nunca se 
rendeu ao sistema capitalista concentrado: A CLASSE 
OPERÁRIA. Uma política antíteses que, com o kirchnerismo, em 
12 anos, havia retomado e avançado a uma redistribuição da 
renda nacional que, ainda que insuficientemente, iria em direção 
oposta a que estava essa direção dentro do macrismo em seu 
governo. Por isso, o conhecido “gradualismo” do macrismo não 
era uma medida social e sim estratégica para sustentar-se e 
lograr afirmar-se e desde aí destruir, como o fizeram parcialmente 
desde setembro de 1955, depois de Perón, mas não logrando 
destruir o peso social e produtivo da classe operaria. Então, e 
para sustentar o macrismo, combinou, mesclando-se com um 
assistencialismo paternalista, com a cumplicidade de uma parte 
das direções dos movimentos sociais com quem “transaram” 
justificando isso como necessária a politica do “jumento com a 
cenoura” para “a manutenção básica” desses setores excluídos e 
deslassados do sistema, caindo na teia de aranha invisível mas 
real, material, do oportunismo e por isso e ao mesmo tempo 
fizesse disso uma política com parte de uma faixa crédula da 
população mais golpeada pela desocupação e a miséria da vida 
no capitalismo, em um país que pode alimentar 600 milhões de 
pessoas, mas que vem excluindo-a sistematicamente a partir de 
setembro de 1955 com reiterados intentos, às vezes alcançados, 
outros fracassados, em direção à desindustrialização do 
processo de construção econômica do PBI como eixo para, como 
parte de um grande plano imperialista, de fazer desaparecer o 
proletariado peronista que se desenvolveu como um duplo poder 
objetivo e que foi a base do desenvolvimento da economia 
durante os governos de Perón e também nos 12 anos e meio do 
kirchnerismo. Portanto, em nossa reiterada opinião desde 1955, 
esse foi um objetivo central de todos os intentos políticos, golpes 
cívico-militares, até a atualidade, sendo assim não só um 
problema econômico, mas também político e socialmente 
reacionário.

       Em 2015, a estrutura política do sistema utilizou um peão, 
Maurício Macri, para efetuar este golpe de fato apoiado em uma 
efêmera vantagem eleitoral que, além de não representar 
socialmente o que a maioria de seus votantes realmente queriam, 
foram engabelados com a estória do “Cambio” ofertado da 
mesma forma que fez Menem, em 1989, para melhorar o sistema 
limpando-o da corrupção, muito além de que seja inerente ao 
sistema capitalista, não tendo outro objetivo, com Macri e seu 
combo de CEOs, das grandes empresas nacionais e 
transnacionais que, para afirmarem-se, tinham um programa 
político “curtoprazista”, como “empreendedores” das mesmas 
transnacionais que se referenciavam no novo governo.

       O que se vê com clareza, passados 40 meses de 
governo, é quem, que setor social pode construir na balança 
histórica da luta de classes uma saída que retome o caminho de 
desenvolvimento da economia com “justiça social”, um país 
“soberano e independente” com um governo nacional popular 
revolucionariamente democrático. Se isso é possível, não passa 
pelo peronismo clássico de direita que prefere fazer alianças 
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inclusive com seus inimigos políticos e onde pesa sua estrutura de desenvolvimento 
burguês, sem intervenção da força de trabalho ou com uma retomada do melhor nível 
alcançado pela população em um governo de 12 anos que avançou na redistribuição 
da renda nacional, avançou com a justiça social nos benefícios para aposentados, às 
paritárias salariais e de trabalho, em uma política exterior independentemente do 
imperialismo que buscou recriar e gerar nestes tempos e espaços políticos de Perón 
como o ABC (Acordo firmado em 1915 entre Argentina, Brasil e Chile), a integração 
regional, a UNASUR etc. Una política identificada com a origem do peronismo, em 
1943, que era e está no lado oposto de quem, negando-se a si mesmos a limitada 
mas progressiva consígnia originária de uma sociedade a 50% para capital, 50% 
trabalho, ao que há que somar as experiências de estes 70 anos de lutas sociais da 
classe trabalhadora em seus distintos tempos e espaços, como nas formas em que 
esse processo se desenvolveu. A classe operária, durante 18 anos, sustentou a luta 
de classes baseadas em seus órgãos de base de poder social produtivo com os 
sindicatos, a CGT, como eixo de uma duríssima luta política na qual estes 
funcionaram como partido. Os programas de La Falda (1957) e Huerta Grande (1962) 
foram a resposta sindical, mas baseada programaticamente na construção de uma 
nova nação, na refundação do país e para isso e depois de 18 anos conseguiram 
trazer Perón para o pais, impor Héctor Campora em um governo revolucionário, 
desgraçadamente de muito poucas semanas, e final e constitucionalmente, 
reconduzir Perón ao governo.

       POR UMA GRANDE FRENTE-
ÚNICA PATRIÓTICA E 
REVOLUCIONÁRIA

       Por isso, em nossas analises e 
posição política de aplicação concreta, não 
há possibilidade de encontrar ou lograr 
alianças que terminem sendo espúrias ou 
exógenas a este curso histórico que se 
repetiu mas sem ter claro o objetivo pela 
diversidade contrapostas nos interesses 
das classes que nela intervenham. AGORA 
SIM HÁ POSSIBILIDADE DE SOLDAR 
UMA GRANDE FRENTE ÚNICA 
PATRIÓTICA REVOLUCIONÁRIA, com 
uma direção revolucionária que represente 
os da classe operaria, construindo uma saída 
própria de classe para voltar às experiências 
do chamado “passado”, do melhor que se 
desenvolveu no que significa o peronismo 
proletário como política que expressa uma combinação desigual entre as 
necessidades de crescimento das forças produtivas e a sociedade humana, da força 
de trabalho. O kirchnerismo tem aí um papel central porque é a experiência, além de 
mais próxima de poder extrair um balanço de doze anos de gestão que não foram 
“magia”, como diz a companheira Cristina Fernandez de Kirchner, e também de uma 
permanente luta externa e interna por sustentar um programa de desenvolvimento do 
país y da região, apoiando-se nas forças internas como também externas, como o 
BRICS, etc. Incluindo o papel da Rússia de base soviética e o governo V. Putin e a 
República Popular da China e a enorme debilidade do governo D. Trump, nos EUA, 
que tenta se aparecer como fortaleza. Porque, como toda a grande burguesia 
europeia, está sendo questionada profunda e historicamente pela luta de classes em 
suas variantes nacionais. Assim que esta etapa, que não é só nacional, deve e 
permite poder separar “o joio do trigo”, de com quem e com quem fazer o Frente 
Patriótico Nacional e Revolucionário. Com o governo que termina, de Macri, não cabe 
uma “Frente Patriótica” baseada em concessões que a limitem ou a inutilizaria depois 
Precisamos sim é de uma Frente Única Nacional e Popular que unifique os interesses 
de diferentes setores das classes que o compõem, mas em que estejam 
absolutamente representados e posicionados a classe trabalhadora e seus 
organismos, como os sindicatos, a CGT/CTA etc. E os partidos do campo nacional e 
popular, como a Unidade Cidadã, a Frente para a Vitória etc.

       A FRENTE SINDICAL PARA O MODELO NACIONAL
       Parte objetiva dessa necessidade é a constituição da Frente Sindical para o 

Modelo Nacional (FSMN), que é a expressão social e a formulação política do papel 
dos Sindicatos em esta época – em tempos e espaços atuais – que, como em 
1952/55, se desenvolvia no país como fator de duplo poder. A situação não é 
certamente similar. Em 1952/55 governava Perón, e a luta era interna entre sua 
própria direita e as limitações de um programa desenvolvimentista da economia e o 
papel da indústria no que impunham a Perón uma perspectiva fechada do papel da 
classe operaria e a força de trabalho assalariado, mas o governo respondia a essa 

dupla condição, como desigual e combinada. Agora, com Macri 
e seu combo há uma diferenciação concreta, objetiva 
profundamente, no que é um governo no outro extremo do 
peronismo e que, ao contrário, avançou em uma política 
neocolonialista dependente do imperialismo, um capitalismo de 
acordo ao curso mundial tanto de concentração imperialista 
transnacional como também expressão inequívoca do final de 
um sistema que já não pode produzir e distribuir e sim 
concentrar-se financeiramente. Então, as conclusões de 
aplicação prática da luta de classes são as que se expressam 
nos sindicatos como antes de 1957/62, nos históricos 
programas de La Falda e Huerta Grande. Agora o é a FRENTE 
SINDICAL PARA O MODELO NACIONAL (FSMN).

       Eis aí uma fase final que dialeticamente avança na 
construção da Nova Etapa da história da humanidade. Nos EUA 
aparece um Donald Trump para tentar reconstruir o sistema 
capitalista nacional, sua burguesia, e a relação com a força de 
trabalho como temos publicado nos livros “Trump é a Crise dos 
EUA em um Mundo em Revolução”, tomos I e II, ao mesmo 
tempo do suposto fracasso do socialismo e o papel da URSS se 
organiza no mundo, uma nova correlação de forças y 
concorrência econômica de sistema contra sistema, ainda 

deformadamente, como o crescimento do 
papel do Estado operário suigeneris na 
China Popular, sua aliança com a Rússia 
de base soviética e a equipe de V. Putin. 
Condição que eleva o papel da “classe 
trabalhadora, proletária com o sem terno e 
gravata (LC 1992)” e dos sindicatos, 
centrais sindicais etc. Porque já não se 
pode disputar o valor da força de trabalho 
assalariado, como analisaram Marx e 
Engels no século XIX, com o sistema 
capitalista e sim a disputar politicamente o 
poder da condução da sociedade. E esta 
não pode se repetir o ciclo já esgotado do 
capitalismo, mas construindo uma nova 
sociedade. Por isso os que querem fazer 

negócio com a direita, com programa e 
política que são só um tapa-rabo do 
sistema, em relação ao qual, no fundo, 

defendem e são parte dele. E aí morrem os intentos do 
Lavagna, Urtubey, Massa (pré-candidatos da direita peronista). 
Que estruturalmente se oferecem, não para lograr as mudanças 
revolucionárias, ainda dentro do sistema, por enquanto e 
transitoriamente, e sim como roda de auxilio do sistema em 
crise e seus representantes, como Macri e seu combo etc., ao 
qual apoiaram e o sustentam até agora.

       BREVE RESENHA HISTÓRICA SOBRE A FUNÇÃO 
DOS SINDICATOS

       Não cremos que seja aqui necessário fazer história do 
que evoluiu como gerador e criador de condições 
revolucionárias que o peronismo - como analisou J.Posadas 
acerca do peronismo e suas perspectivas -, hoje tem 
contribuído ao crescimento da luta de classes e as conquistas 
sociais da força de trabalho, e apesar da corrente burguesa 
capitalista clássica que sempre intentou utilizar essa força social 
de massas para fazer dela um bolo de contradições, negando o 
que é revolucionário no peronismo, ao que J. Posadas 
qualificou de proletariado peronista e comunista em seu 
funcionamento e aspirações como classe operária, produtora de 
bens de consumo, do PBI e da renda nacional. Uma condição 
que sempre foi e pôs um freio na desbocada pressão do poder 
central do sistema, ainda nos primeiros governos de Perón,... o 
segundo governo que não o deixaram terminar pelo golpe da 
“fuziladora”, em 16 de setembro de 1955, porque o caminho do 
peronismo da classe operária não era então a retórica ideologia 
bonapartista burguesa da direita peronista, de que “não existe a 
luta de classes” y a distribuição da “renda nacional” num 
hipotético 50% para cada lado, classe produtora e capital, e sim 
o que estava vindo com o duplo-poder da classe operária, como 
analisou J. Posadas, em seu histórico texto do primeiro número 
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Macri sentiu o peso histórico da classe operária 
argentina na greve geral de 29 de maio
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de Voz Proletária, de junho de 1947: “PLANO QUINQUENAL OU REVOLUÇÃO 
PERMANEITE”. Uma análise político que esta absolutamente vigente nos dias de 
hoje, porque transporta no tempo e espaço a aplicação das novas formas produtivas 
concentradas e o papel da força de trabalho na atual condição de crise mundial do 
sistema capitalista imperialista. Hoje, nos tempos e espaços atuais, “Plano 
Quinquenal ou Revolução Permanente”, são os Programas de La Falda e Huerta 
Grande e a Frente Sindical para o Modelo Nacional (FSMN), desenvolvido no que 
há que passar por reconquistar o “poder político do Estado" a 
partir de um novo governo nacional, popular e 
democraticamente revolucionário, que aplique a mais 
ampla ditadura proletária na defesa do país e seus 
habitantes, como parte da reconstrução da economia 
dizimada pelo macrismo pro-imperialista e neoliberal. 
E nisso a classe operária, seus sindicatos, tem um 
papel central, ganhando o melhor das camadas 
medias e intermediárias do próprio sistema, dando-
lhe perspectivas e integrando as pequenas e 
médias empresas, cooperativas, empresas mistas 
estatais de direito privado etc. e sustentando uma 
política imperialista que garanta o crescimento do 
país, fazendo as alianças estratégicas com o que 
avança no mundo como parte de uma nova era e 
condição da história.

       Por isso é que, particularmente na 
Argentina mas também no Brasil, Uruguai, Chile, 
México e nos países centrais da Europa, estão 
colocando esta condição nova na forma, mas 
na realidade do curso “do sinceramento do 
processo histórico da luta de classes”. 
Formalmente não existem os Estados 
operários e a URSS, mas, na realidade diária 
da luta de classes e neste 1º. de maio de 2019, 
estão mais vigentes que nunca. E nos EUA a aparição de um 
salvador do sistema capitalista “nacional”, como é D. Trump, não só é a crise 
do sistema que se desnuda, mas sim também que o povo dos EUA tem claro em 
sua maioria que há que reverter à crise interna e a dependência de Wall Street e do 
papel imperialista transnacional para voltar ao “sonho americano” do século XIX. 
Logo nos EUA reaparecerá o papel dos sindicatos como instrumento do progresso 
social, como é no político o papel de Bernie Sanders.

       A CGT e os sindicatos, em 1955, ainda carecendo de uma direção com um 
programa de classe e revolucionário, haviam sido artífices do progresso da classe 
operária em seu nível de vida e também ferramenta de Perón em sua disputa com a 
oligarquia podre que vivia na Europa e que colhia os frutos na Argentina sem investir 
no crescimento industrial que sim era parte neural da política do peronismo e com o 
qual crescia o movimento operário e seu papel na construção do PIB e da Renda 
Nacional. Por isso se dá a progressista Constituição de 1949, que era a resposta de 
conjunto e que dialeticamente combinava, ainda que desigualmente, os interesses 
de classe antagônicos entre si. Não se ignorava a luta de classes quando, no 
mesmo período de Perón, fizeram movimentos de greves e ações em defesa dos 
direitos da classe operária, o que definitivamente não eram contra Perón em 
particular porque por sua vez o governo de Perón necessitava e se apoiava nisso 
para a luta contra sua própria direita interna, que historicamente respondia, nesse 
tempo e espaço, ao desenvolvimento da revolução permanente mundial, que o 
maestro Don León Trotsky havia analisado e previsto seu curso, conforme 
J.Posadas concentrou naquele primeiro editorial de Voz Proletária no. 1: “Plano 
Quinquenal ou Revolução Permanente”. Por isso, a Constituição de 1949 não era 
em nada produto de um governo “bonapartista” e sim expressão desigual das 
relações de classe no país e, nela, se avançava com uma política internacional 
antimperialista e, ao interior, cedia na conquista da classe operária com um duplo 
poder objetivo. Eram as conquistas sociais que faziam do proletariado peronista não 
um fator de sustentação do sistema capitalista e sim uma permanente disputa, 
desde a mais-valia até o próprio poder político que, empurrando o curso do 
processo histórico do país, já iam definindo-se rumo à discussão objetiva do 
socialismo como uma nova sociedade e eliminava qualquer possibilidade ou vestígio 
de política “bonapartista” do peronismo, como analisou J. Posadas quando Perón se 
aproxima diretamente da URSS, fazendo acordos comerciais importantes e a 
conhecida “Exposição da URSS”, em Retiro, que seria visitada por milhões de 
trabalhadores. Então, naquele momento, na Argentina, não era a política 

bonapartista que se desenvolvia no país, e sim em oposição 
ao “bonapartismo” clássico na forma analisada por Marx. Pelo 
contrario, havia desenvolvido, com o crescimento da 
economia produtiva, a industrialização do país e as 
conquistas sociais da classe trabalhadora, assim se afirmava 
rumo à saída a uma nova sociedade que surgia pela mão da 
luta pelo socialismo.

       Por isso, o golpe de 1955 não era contra Perón, não 
era contra a burguesia peronista e seu projeto 

capitalista, e sim contra as forças sociais e a 
segurança como classe produtora por meio do 
papel da CGT, os sindicatos e suas tendências 
revolucionarias internas, que, longe de retroceder, 
haviam alcançado uma voz e relativo poder entre 
a objetiva aliança da CGT, sindicatos e centenas 
de correntes políticas sindicais de base, com Eva 
Duarte de Perón, Evita (“onde há uma necessidade 
nasce um direito”), e que sua morte em 1952 será 
uma quebra interna entre os sindicatos e o governo 
peronista, que avançavam na construção de uma 
nova sociedade com a denominada política de 
crescimento com “justiça social”, que inevitavelmente 
questionava o sistema capitalista e, coisa que o 
próprio Perón retomaria muitos anos depois e, desde 
seu exílio político na Espanha, como a inevitabilidade 
do socialismo, ainda quando não fixava com clareza 
os tempos/espaços necessários para construir esse 
objetivo político de uma nova economia distributiva e 
suas consequências na luta de classes que, na 
realidade, ele mesmo não negava.

       Este curso é o que, em 1952, J. Posadas 
qualificou como de duplo poder social e a necessidade 
de construir um Partido Operário Baseado nos Sindicatos 

(P.O.B.S.), que lhe desse estrutura e permitisse ao melhor da 
vanguarda operária peronista que atuava desde as fábricas e 
bairros em forma comunista, elevando-se na construção das 
direções e amadurecendo a luta de classes através de um 
partido da classe operária. Partido que, ao mesmo tempo, 
sustentando o processo evolutivo social de massas, esse 
curso desse uma forma política, mas mantendo 
absolutamente independente a vida dos sindicatos e sua luta 
diária. É nesse curso objetivo político social do país que sai a 
direita, que incluiria em sua passividade a parte do peronismo 
burguês a dar-lhe o golpe a Perón, e este cederia diante disso 
“para impedir derramamento de sangue”, e além disso que, 
logo em anos de exílio, veria que o “derramamento de 
sangue” se produziu da mesma forma, reprimindo 
selvagemente, em um massacre que faria os governos civis 
“democráticos” e militares contra a vanguarda operária 
peronista, entre eles dezenas de sindicalistas. 
Posteriormente, Perón acabou reagindo autocraticamente por 
não haver lutado pela continuidade de seu governo.

       O PAPEL DOS SINDICATOS FRENTE À 
DESINTEGRAÇÃO DE UM GOVERNO MACRISTA SEM 
PODER SOCIAL E AS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DE 2019 

       Frente às próximas eleições de 27 de outubro de 
2019, o quadro formal é de um governo que mantem e utiliza 
todas as blindagens que lhe dá o sistema para tentar destruir 
o progresso social e a consciência da classe explorada em 
todos seus níveis com centenas de ações diversionistas para 
tirar do eixo de discussão o “que país que queremos e 
estamos construindo”. O macrismo e seu combo sabe que 
está em um curso onde sua única possibilidade de sobreviver 
é conseguir a “unidade contrarrevolucionária” da direita 
peronista, federal mais ou menos, a direita do Partido Radical 
e os bastiões da economia concentrada que podem interferir e 
destruir o que é uma realidade na base social que representa 
75% da população: este governo e esta política não vão mais, 
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não tem futuro, nem perspectivas, frente às necessidades de progresso social e 
por isso é que vimos qualificando de um governo em desagregação social. E cujo 
único real apoio é a política que questiona o papel de Cristina Fernández de 
Kirchner, a Frente Pela Vitória e a Unidade Cidadã, colocando motivos que tem a 
ver com a etapa e as necessidades do país.

       Por isso o curso social se comprime politicamente, ao mesmo tempo que 
se desenvolve na sociedade e socialmente com novas formas e atores, mas no 
mesmo sentido progressista que dá a luta de classes, tanto incontível da realidade 
de crise que atravessa o país, como inegável por mais que a ignorem por parte do 
governo e pela oposição “tíbia” e flatulenta, que não quer ou não pode assumir o 
papel progressista revolucionário que exige a atual situação. Essa é a etapa 
nacional que vive o pais, mas também a região, com sua condições e 
peculiaridades próprias, como o posadismo vem colocando há três anos, 
afirmando que “não há retrocesso na luta de classes, e sim o que há é um 
SINCERAMENTO DO CURSO, que exige construir uma nova direção a partir do 
melhor que compõe a atual direção". E isso que é parte da 
etapa na qual J. Posadas analisou como: “as massas tecem o 
pulôver vestindo-o”, em que cresce sua segurança social 
como classe produtora, como explorada, e que não há 
nenhuma direção que possa negar isso. Por isso a direita e a 
centro direita de todas as cores, campanhas midiáticas, todos 
os Duran Barba e seus seguidores de direita e centro político 
se estatelam contra essa realidade e seu amadurecimento 
social que é o “sinceramento” do processo da luta de classes 
e o papel como oposição revolucionaria dos sindicatos, da 
CGT e a CTA, muito além da crise e parcialidades internas.

       O governo restaurador no seu intento político-
econômico-constitucional, de M. Macri e seu combo, nestes 
40 meses, ainda quando conseguiu impor medidas que 
afetam seriamente não só o crescimento geral do país, sua 
economia, PIB e a Renda Nacional, também diretamente 
intentou impor medidas de retrocesso no nível de vida dos 
setores mais dinâmicos e criadores em produtividade e 
produção. Uma política de estratificar o nível de vida, como 
parcialmente conseguiu a ditadura de Pinochet, no Chile, em que a “pobreza 
aparecesse como norma de vida (naturalizada) de 60% da população e esta 
população estratificada socialmente e de forma permanente” e não uma condição 
desigual da vida social. Por isso, os setores mais castigados por sua política com 
os trabalhadores estáveis que tem os direitos das conquistas de anos e anos de 
luta, a classe media e as PIMES em particular. PIMES que são geradoras das 
fontes de trabalho genuínos em um 78% nacional e em algumas províncias, com o 
aparato administrativo estatal, são 96% das fontes de trabalho devido aos 
sacrossantos investimentos transnacionais”, vindo acopladas com a tecnologia de 
uso minoritário da mão de obra nacional o a robotização da produção. Uma 
condição que é igual no Uruguai, Peru ou México. Então havia que liquidar as 
conquistas sociais e baixa-las ao nível das oportunidades individuais, pessoais, de 
disputar direitos juntos ao capital, o qual faz uma massa de pseudoproprietários 
ou autogestionários fontes de trabalho e de ganhos de rendimentos 
absolutamente instáveis e de baixo salários e condições de vida no tempo, como, 
por exemplo, o que fazem com os benefícios de aposentadoria. Etc. que segundo 
o sistema capitalista é o que gera “desequilíbrio” no funcionamento do aparato 
econômico do Estado. E um Estado ao que só aspiram esses governos 
neoliberais sejam um tramitador para aplicar as leis do mercado e não a fonte 
transitória de sustento de direitos e conquistas da classe trabalhadora.

       Por isso a reacionária luta política do macrismo de tratar de impor a 
“flexibilização laboral” a todo custo, e seu fracasso é a base da atual crise política 
social e econômica. Por mais diversionismo mediático, inventos judiciais etc. com 
que trata e impõe o ameaça à oposição e em particular a tudo o que seja 
kirchnerismo, sindicalismo de classe etc. A classe trabalhadora não está caindo 
naquilo que funcionou para o resultado das eleições de outubro de 2015 por 
diferentes variantes, mas em particular porque o kirchnerismo devia dar o salto 
dialético na vida da luta política e não conseguiu armar, junto aos sindicatos, a 
CGT, a CTA etc. Uma FRENTE ÚNICA NACIONAL, POPULAR E 
DEMOCRÁTICO-REVOLUCIONÁRIO, mas o que houve também é que seus 
candidatos eram muito limitados e de fundo defendendo o que era uma 
continuidade, enquanto o que havia que realizar era incorporar novas forças 
sociais, em peso, nas direções com poder orgânico para dar esse salto, e que não 

se repetiria isto pela via eleitoral o que se passou com Perón, em 
setembro de 1955.

       E isso não é casualidade se não tem um fator causador 
direto no que é ali, no trabalhador que mantem seus benefícios 
sociais onde a crise do sistema capitalista quer golpear, reduzir e 
retroceder às normas de 70 anos atrás. Como na vereda da frente, 
como classe, mas da umidade como política, se intenta utilizar o 
colchão de assistencialismo como arma contrarrevolucionária que 
não resolve nenhum problema de fundo, problemas que se geram 
em uma sociedade dividida em classes, como é a capitalista. E o 
assistencialismo populista da mão do FMI, como no governo De la 
Rúa, em 2000, que cria os meios financeiros para tentar aplacar 
com benesses assistenciais e, dessa maneira, romper a Frente 
Única de toda a população explorada com o trabalho ou 
desocupada pela política neoliberal conservadora e reacionária. 
Isso é Maria Eugênia Vidal que agora trata de se descolar de 

Macri, mas ela é parte de uma só engrenagem 
forjada durante anos nas caldeiras do 
macrismo, no governo de Macri na Prefeitura de 
Buenos Aires.

       NÃO HÁ SAÍDA NEOMACRISTA O 
NEOPERONISTA E SIM COM UMA FRENTE 
ÚNICA SOCIAL QUE AVANCE COM OS 
PROGRAMAS DA CLASSE TRABALHADORA

       Este processo político-econômico-social 
entrou em uma etapa de definições gerando 
novos espaços e tempos na diária 
confrontação. O Governo de Macri e o círculo 
roxo da grande burguesia financeira, isto não só 
é percebido senão que eles sabem 
concretamente, por isso é que faz dezenas de 

estratégias diversionistas para tirar do centro da 
discussão e da vida política os organismos de classe, 

como são a CGT, a CTA, os sindicatos e agrupações sindicais. 
Negocia oferecendo ceder ou não aprofundar o curso de 
retrocesso nas relações trabalhistas durante este ano de 2019, até 
outubro, as obras sociais, o déficit zero do estado e outras coisas, 
mas o faz sabendo que não poderia sustentar-se, ao longo do 
tempo, esses acordos porque são exigências naturais da política 
que implementou desde 10 de dezembro de 2015 e que logo foi 
ratificado nos acordos com o FMI, em 2018. Não foi uma mudança 
de política econômica e social a desindustrialização e abertura 
indiscriminada do mercado argentino ao mundo, ao permitir a 
pedalada financeira com a sangria de dezenas de milhares de 
milhões de dólares ao exterior, por negociações próprias ou 
consensuadas com o imperialismo transnacional pseudo 
“inversor”. 

 A dívida externa argentina, ao já sobrepassar o PIB, indica 
em que condições deixa o país depois do próximo 10 de 
dezembro, e isso qualifica em que condições assumirá o novo 
governo como também em que base social necessitará apoiar-se 
para sair da atual desagregação politica e social. Um governo que 
não poderá se sustentar se continua, ainda que seja de forma 
atenuada, o atual programa do FMI, e sim que, pelo contrario, 
deverá ter uma solidez imensa em sua relação social para 
enfrentar e derrotar o que deixa esse governo e aí existe a 
experiência atual da Grécia, onde um governo como o do Syriza 
consegue desenvolver uma política que, naturalmente partindo de 
sua pequena economia subjugada ao imperialismo europeu, 
conseguiu sustentar-se em meio à crise social que a situação 
impunha e começa a reconquistar o caminho do progresso social 
que o levou ao governo nas eleições.

       Isso não deixa margem para uma continuidade macrista 
ainda encoberto com outros atores políticos públicos, se Vidal, 
Larreta, Lavagna, etc. Porque esse governo seria uma ditadura 
aberta para sustentar as medidas que já agora estão fazendo 
água e levaram a um retrocesso no nível de vida imenso, no só na 
desocupação aberta mas sim no que diz respeito à alimentação, 
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CTAs, das correntes sindicais, federações regionais etc. que estão 
reorganizadas ou em processo de construção para PESAR NAS 
DECISÕES POLÍTICAS QUE DEVEM ADOTAR-SE FRENTE AO 
MACRISMO, NO CAMINHO DE OUTUBRO DE 2019.

       Ignorar os sindicatos, reduzir seu papel como ferramenta da 
classe operaria, é tão criminoso como fazer o jogo da direita 
reacionária do macrismo, às vezes à direita da direita. Discutir se 
Cristina “sim ou não” é reduzir o caminho e não ver que não passa 
por aí a discussão política. O que importa é que representa o 
progresso social da imensa maioria do povo. Ao mesmo tempo que 
apoiamos que sejam os sindicatos, a CGT, a CTA, a Corrente 
Federal, o F29, etc. os que construam um AMPLO PROGRAMA 
PARA RECUPERAR O PAIS PARA O CAMINHO DO 
PROGRESSO. Nessa FRENTE ÚNICA, chame-se como se 
chame, há que incorporar as PMEs (Pequenas e Médias 
Empresas), a mediana indústria nacional que sobrevive, os 
empresários que estejam dispostos a desenvolver o mercado 
interno de consumo, como também não retroceder em nenhuma 
das conquistas sociais, políticas e econômicas da classe 
trabalhadora, isso tudo com base nos trabalhadores do campo e da 
cidade, até as classes médias em seus diferentes extratos e 
manifestações.

       A FRENTE ÚNICA SOCIAL, em nossa opinião, deve ir 
acompanhado de uma Frente Sindical baseada nos programas de 
LA FALDA (1957) e HUERTA GRANDE (1962), como os 26 pontos 
da CGT de Ubaldini etc. Não há eu inventar ou improvisar A 
CLASSE OPERÁRIA PERONISTA E TODA A CLASSE 
TRABALHADORA TEM CLARO QUAL É A SAIDA A ESTA CRISE! 
Que isso será obra e ação de milhões de seres humanos e não de 
cúpulas que, em escritórios solidamente financiados, proponham 
candidatos ou programas. Que não há que deixar NINGUÉM 
FORA, COMO TAMPOUCO ENGOLIR SAPOS POLÍTICOS.

       A crise tem muitas expressões políticas e de setores do 
sistema capitalista, mas a resposta deve vir unificando critérios, 
programas e políticas de ação de acordo ao peso social das 
classes. O mundo está mostrando que, longe de afirmar-se o 
capitalismo, este vive uma crise histórica terminal. Os sindicatos, a 
CGT, as CTAs, são uma ferramenta fundamental para a verdadeira 
mudança da relação de forças no país e isso deve ser assumido 
pelas atuais direções sindicais e políticas dos trabalhadores.

       A desagregação do governo macrista é uma realidade 
inegável, mas ele não vai cair se não desenvolvermos a Frente 
Única Político-Sindical, como aparece agora com a Frente Sindical 
para o Modelo Nacional (FSMN) e a vigência dos programas de La 
Falda e Huerta Grande. E isso já está na história de luta do 
proletariado peronista, de outubro de 1945 em diante. RUMO ÀS 
NOVAS E REVOLUCIONÁRIAS DIREÇOES QUE ASSUMEM 
ESSA RESPONSABILIDADE CONSIGO MESMAS E COM A 
HISTÓRIA ARGENTINA E DA REGIÃO.

       13 de Abril de 2019                                          

6

saúde, educação, moradia, transporte etc. etc., nem tampouco em relação aos 
que misturam uma política intermediária entre o melhor do peronismo kirchnerista 
e o que defende o FMI e os que a ele querem se submeter 

       Esse é um curso que não está determinado em sua estrutura pela função e 
orientação das direções que querem negociar a democracia republicana atual, e 
sim pelo curso objetivo que já com o kirchnerismo avançava a uma democracia 
social hoje mais imprescindível que antes. Por isso a crise se expressa por igual, 
ainda que em distintos níveis e profundidades, nas direções burguesas, como 
também na classe trabalhadora. Essa é a crise do peronismo burguês que trata de 
jogar um papel que a permita adaptar-se à crise do sistema, ao mesmo tempo em 
que se oferece como uma “saída potável à direita burguesa”. A candidatura semi-
exposta do Economista Lavagna é nesse sentido a de um neo-peronismo que, 
sem romper laços por outro lado fica no limbo, mas o mais forte como opção é a 
de se oferecer como o restaurador da economia clássica do sistema, onde sempre 
esta termina explorando mais ainda a força de trabalho, como se esta fosse 
responsável da crise econômica pela crise econômica, inflação, desemprego e 
queda no PIB, a que levou ao país a direção capitalista de Macri e seu combo. 
Como ao mesmo tempo a combina com uma política desenvolvimentista 
industrialista, que possa basear-se no mercado interno como motor econômico e 
assim compensar os golpes que recebeu a classe trabalhadora nestes quatro 
anos, mas sem absolutamente tirar os pés do prato do que inevitavelmente 
terminaria sendo uma continuação atenuada da política do macrismo, que era e é 
a de fazer retroceder as conquistas sociais sindicais, econômicas e políticas, de 
uma pseudo democracia que teria conquistado a classe trabalhadora para assim 
compensar a crise nacional capitalista e, a partir desse atraso involutivo, lograsse 
o que denominam “inserção do país na economia capitalista do mundo”. E quando 
esta já está estabelecida de antemão no papel que cada qual joga na correlação 
de forças intercapitalistas e o imperialismo.

       Por isso, o papel INDEPENDENTE E DE CLASSE DOS SINDICATOS 
assume um eixo central no progresso do país. Não é só um problema limitado a 
candidaturas e sim limitado ao programa com política de aplicação. E aí a garantia 
vem com base na única classe que sempre perde nas reacomodações do sistema 
capitalista, para soterrar ou desfigurar a verdadeira natureza histórica e mundial 
do sistema. Por isso Macri necessita impor “novas regras trabalhistas e 
previdenciárias”, como exigência do FMI, que hoje É O GRANDE ELEITOR 
EXTERNO DIANTE DO PRÓXIMO 27 DE OUTUBRO. Como também vão 
aparecer os “tíbios” ou genuflexos que sempre surgem, ou que queiram fazê-lo 
com políticas oportunistas sem ir ao osso da crise do país e por isso não tem 
perspectiva alguma, que proponham superar a fratura do qual eles mesmos são 
parte e não solução. O problema é e segue sendo a objetiva luta de classes que 
não há quem possa superar, mais ainda se se coloque no campo do nihilismo 
político. A suposta fratura é a divisão da objetiva e permanente luta de classes na 
disputa entre o capital e a força de trabalho assalariada. No limbo se encontram 
os oportunistas que terminam sendo uma ferramenta da reação conservadora e 
inclusive parte do intento de encontrar um “plano B” à imensa crise do governo 
argentino. A Unidade Social está determinada pelas relações das classes, não 
pela personalidade de cada indivíduo.

       O PARTIDO BASEADO NOS SINDICATOS E A FRENTE DE UNIDADE 
PATRIÓTICA, DEMOCRÁTICA E REVOLUCIONÁRIA

       Este curso não começa hoje e sim que vem como um registro do que se 
expressou em outubro de 2015, em que havia que dar um salto dialético no 
aprofundamento do programa de desenvolvimento do país e para isso ganhar uma 
base social mais ampla, romper com o assistencialismo paternalista e desenvolver 
uma ALIANÇA POLÍTICO-SINDICAL de massas, que fosse a base do curso social 
e não ficar à margem deste.

       Nosso entendimento exposto de forma originária por J. Posadas, em 1952, 
com a necessidade de organizar o POBS, como instrumento independente e de 
classe tinha esse sentido que era – como o de hoje, agora - , dar um programa a 
partir da classe trabalhadora rumo ao desenvolvimento do pais na permanente 
construção de uma Nova Sociedade. Era a forma concreta de romper a relação 
(mesmo utilitária) com o peronismo da classe operária para fazer, a partir do 
campo burguês, seu próprio desenvolvimento e gerar um Estado intermediário que 
não mudasse as regras do desenvolvimento da economia capitalista e sim que 
atenuasse suas consequências. As mesmas consequências que vemos agora 
claramente expostas com o que é o governo restaurador de Macri e seu combo. 
Porque não é um problema de indivíduos, mesmo que isso pese também, mas de 
política e programa.

       Por isso nós colocamos… saudamos os sindicatos, ao melhor da CGT, das 
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“acordos” com a Tróika e o sistema capitalista. Setores que, apesar 
de si mesmos, são uma forma invertida de “Cavalo de Tróia”, sua 
função na mitologia e, daí, na política.

Em dezembro de 1971, Fidel Castro chegou ao aeroporto Jorge 
Chávez de Lima para uma conversa com o Gal. Juan Velazco 
Alvarado, depois de um mês de visitas no Chile durante a 
presidência de Salvador Allende.

Alán García tentou desenvolver em seu governo – 
principalmente nos primeiros dois anos – medidas que, de fato e de 
direito, eram continuidade do melhor do processo nacionalista 
antimperialista conduzido pelos militares, Juan Velasco Alvarado e o 
CAEM (2). Mesmo quando o APRA aparecia contra Velazco e o 
CAEM pela disputa política, em que se “queixavam” que os militares, 

desde outubro de 1968, tinham “roubado o nosso 
programa”. Parcialmente era verdade, como também é 
verdade que o APRA aliou-se, naquele então, à reação 
contrarrevolucionária contra Velazco e os militares 
nacionalistas.

É importante e necessário extrair conclusões. O tiro 
que Alán García se deu é expressão do fracasso político, 
assim como, guardadas as devidas proporções, o caso do 
Procurador Alberto Nisman, e expressam o fracasso 
político e a fragilidade da organização e da corrupção 
inerente ao funcionamento da justiça do sistema. São 
pessoas, personagens que, em sua solidão, resolvem o 
problema da existência de forma pessoal, individual, 
completamente separados da realidade social e da luta de 
classes que os rodeiam. 

O procurador Nismam suicidou-se porque o 
abandonaram: concreta e diretamente passou a ser 
“bucha de canhão” e, portanto, descartável. E no caso de 
Alán García, devido ao fato de que sua política, para além 
do tão alardeado tema da corrupção, já não tem 
perspectiva, está condenada.

Exemplo totalmente vigente é o do Brasil e 
da crise que se desenvolveu no PT em seus 3 
governos e meio. O processo exigia uma política 
que, baseada no leninismo e sua capacidade de 
sustentar o curso como “a corda sustenta o 

enforcado”, desenvolvesse as forças internas da classe 
trabalhadora, e daí a uma política diária de pensamento e ação.

Neste momento o site RussianToday acaba de informar que 
Alán García faleceu. Nada a festejar, mas a se avaliar, como temos 
feito: é consequência da solidão de quem viu passar por suas mãos 
o governo nacional do Peru, sem conseguir ter o poder de decisão. 
E, além de tudo, sendo absorvido pela dinâmica corrupta do sistema 
capitalista, por fora do curso irremediável do sinceramento da 
história.

No Brasil, é preciso avaliar a reação pequeno-burguesa de Alán 
García em comparação à decisão de Lula que, desde o cárcere, 
afirma: “Vamos continuar na luta, porque ainda temos muito o que 
fazer!”.

Esta é a diferença de Lula proletário e Alán García, classe 
média pobre, entre o PT, originado no ABC paulista, e o APRA. 
Enquanto Lula utiliza sua prisão para amadurecer as ideias na luta 
de casses e vai afundando Jair Bolsonaro, Alán García se suicida 
por acusações de corrupção. É preciso avaliar milhões de vezes 
esta diferença, porque é o que qualifica o Partido Operário Baseado 
nos Sindicatos (POBS), a função da central argentina CGT 
(Confederação Geral do Trabalho), a Corrente Sindical Federal etc... 
é uma diferença de classe e de objetivos da classe trabalhadora.

Os acontecimentos políticos mostram claramente como a 
história vai separando o joio do trigo: de fundo e com todas suas 
inevitáveis contradições – dizia J.Posadas – “a humanidade está 
apta para o socialismo, mas hesita porque precisa da confiança 
social. É uma mudança estrutural”. Por isso nós, seus 
continuadores, temos analisado em tempos e espaços atuais, sem a 
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Por León Cristalli                                          
 
Escrevemos este texto no momento em que a mídia noticia a tentativa de suicídio, 

com um tiro na cabeça, de Alán García, ex-presidente do Peru (1985/90 e 2006/2011) e 
alto discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante algum tempo, Alan García foi 
dirigente da Ala de Esquerda do APRA (Aliança Popular Revolucionária Americana). 

Durante a primeira parte de seu primeiro governo, de 1985, A. García teve posições 
revolucionárias em análises e explicações do funcionamento do sistema capitalista 
financeiro, apontando para uma perspectiva socialista. A partir de uma posição 
socialdemocrata de esquerda, Alán García tentou desenvolver o mesmo sistema que 
analisava corretamente no âmbito filosófico e político.

Mas foi derrotado por conta da própria política a que ele e todo um setor de jovens 
nas décadas de 60/70 do século XX, seguindo Víctor Haya de la Torre, tentaram dar vida 
e perspectiva social. Incorriam, então, em contradição e 
antagonismo com as forças do sistema capitalista imperialista, que 
impõe sua política aos governos que tentam fazer uma combinação 
de água e azeite, uma mistura impossível de dar certo quando não é 
acompanhada e sustentada na luta de classes. 

 Condição que Haya de la Torre, em sua época junto com José 
Carlos Mariátegui, tinha defendido em seu épico livro “O 
Antimperialismo e o APRA”. Posição que foi abandonando para 
chegar a uma postura de submissão, e perda de confiança na classe 
trabalhadora, nos camponeses e indígenas que dizia representar.

J.Posadas costumava dizer, sobre os partidos socialistas de 
então, que variavam sua posição de “porco burguês, recue, recue!” a 
“porco burguês... um passo à frente”. Lênin, na crítica à 
socialdemocracia de sua época, se referiu aos pseudo-
revolucionários que davam “um passo à frente e dois atrás...”.

Na verdade, o tiro na cabeça que Alan García se deu expressa 
gráfica e concretamente como funciona o raciocínio dos indivíduos 
oriundos de partidos em sua origem revolucionários, mas que depois 
recuam, como é o caso do APRA. Enquanto que desde dentro do 
mesmo movimento surgiam direções como Mariátegui, fundando o 
Partido Comunista do Peru, como ala de esquerda trotskizante do 
mesmo núcleo original. 

Não esqueçamos que na sede nacional do APRA, em Lima, 
tem uma foto na sala central, em destaque, de Haya de la Torre com 
V.I. Lênin, dos tempos em que Haya de la Torre transitava pelo 
marxismo leninismo. Depois, os crimes do stalinismo contribuíram para tirar a força da 
classe proletária que o APRA e sua base social pequeno-burguesa camponesa e 
indígena necessitavam. O APRA foi formado por intelectuais, marxistas em sua origem, 
como o próprio Haya de la Torre, uma proximidade que logo a política da burocracia 
soviética destruiu, como parte das contradições naturais a um país com um peso 
específico, concreto, muito pequeno da classe operária. 

Recordamos que o mestre J.Posadas (Homero Cristalli) falava da falta de 
desenvolvimento do capitalismo no Peru, como país dependente das exportações de 
suas matérias primas – principalmente minério, petróleo e açúcar –, com uma oligarquia 
latifundiária que vivia de forma diametralmente oposta a qualquer desenvolvimento 
industrial capitalista, e “importavam até os fósforos da Suécia”.

A tentativa de suicídio de Alán García – em estado grave na UTI neste momento – 
mostra a verdadeira natureza da crise mundial da política da socialdemocracia. Não é 
casual esta ação de quem está sendo perseguido pelo “law fare” no processo envolvendo 
a empresa brasileira Odebrecht e seria detido. Alán García – para além do aspecto 
pessoal – tem uma reação política frente à crise sem saída de uma política de reforma e 
contemporização com o capitalismo que já não tem função nenhuma para o progresso 
social da humanidade. Tampouco serve para o aprofundamento de um capitalismo 
selvagem, imperialista concentrado, que é o único caminho da sociedade capitalista 
atual, para tentar salvar essa (sua) etapa histórica final.

Nós, na República Argentina, qualificamos a política do peronismo kirchnerista, como 
a “busca do capitalismo bom”. Já no Peru, o erro na política do APRA foi quando 
abandonou sua relação com a classe trabalhadora, explorada, e entregou seu programa 
a conciliábulos com a mesma oligarquia que combateu durante anos, principalmente ao 
lado dos camponeses operários agrícolas do norte do Peru. Uma saída intermediária não 
como estratégia política transitória, mas como transição involutiva em relação a sua 
própria origem

Um processo similar ao que se desenvolve na Frente Ampla, no Uruguai, e na 
Grécia, com o Partido Siryza, em que há setores que querem se limitar à etapa de 

segue na pag. 8

Suicídio de Alán García, expresidente do Perú, alto discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre, 
dirigente da Ala de Esquerda do APRA

Víctor Raúl Haya de la Torre
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presença formal dos Estados Operários e da URSS, que não existe “involução” do curso 
revolucionário da história, pelo contrário, ele vai amadurecendo internamente em sua estrutura 
de progresso.

O suicídio de Alán García é uma expressão concreta da mudança de tempo, em que o 
progresso avança e ao mesmo tempo se contradiz, fagocitando uma parte dos dirigentes que 
ficam no caminho e foram absorvidos pelo sistema capitalista. Perseguiam Alán Garcia não por 
corrupção, mas porque no seu primeiro governo e parcialmente no segundo ele adotou 
decisões que afetavam o funcionamento centralizado do sistema capitalista, tentou explicar e 
(aí seu erro histórico) melhorar o funcionamento do sistema quando o sistema estava 
“preparando a cama” para enterrar a política terceirista de uma socialdemocracia que, como 
com Crasi, na Itália, a socialdemocracia 
alemã, ou agora com o PS, na França, ou o 
PSOE, na Espanha, acabam passando a 
imagem superficial de que “vem com tudo a 
direita fascista, com as Lepen ou o governo 
de coligação da Itália etc...”.  (como con B. 
Grillo, en Italia, la socialdemocracia en 
Alemania, ahora el PS en Francia, el PSOE 
en España,  vienen cuesta abajo, dejando  
la superficial imagen de que “se viene la 
derecha, fascista con las Lepen o el 
Gobierno compartido de Italia etc.”) Na 
verdade, a classe trabalhadora não enxerga 
defensores do progresso conquistado para 
seu nível de vida em dirigentes como destes 
partidos socialistas. Pelo contrário, eles 
acabam servindo de ensaios de boias salva-
vidas do capitalismo em sua etapa 
imperialista.

Situação totalmente diferente, por 
exemplo, da Grécia, onde se deu um passo 
atrás, obrigados a negociar com a criminosa 
Troika, enquanto se avançava dois passos 
para frente propondo que Grécia é país 
credor da Alemanha pelos crimes do nazismo 
durante a II Guerra Mundial. A Grécia reclama 
um montante que pode permitir um impulso econômico enorme, mesmo se o governo 
imperialista da Alemanha não abonar a demanda, que tem, porém, que aceitar como fato 
objetivo.

Porque o que é corrupto é o sistema capitalista no Peru e em qualquer outro país, pelas 
propinas e esquemas como funcionam todas as empresas transnacionais imperialistas, que, 
além de tudo, se degladiam nas disputas por mercados, negócios, investimentos etc... inclusive 
chegam a derrubar governos, mas não por conta das Odebrecht e empresas brasileiras, 
estadunidenses, japonesas ou francesas, e sim porque todo o sistema funciona assim, como o 
FMI. E a ONU com sua passividade, paralisada e pusilânime frente a fatos concretos como os 
crimes do imperialismo mundo afora, na Síria, na Venezuela, Yemen, Líbia, Afeganistão etc...   

Nós achamos que, com este tiro na cabeça, na realidade, Alán García o que faz é 
materializar uma crise de todo um setor de dirigentes que foram ultrapassados pelo curso do 
progresso da história da luta de classes. Os tempos transitórios estão sendo superados 
dinamicamente pela segurança social revolucionária de importantes setores da sociedade que, 
como na Venezuela, não ficam só na “vanguarda ideológica” e avançam em uma aliança que 
inclui todos os segmentos explorados: intelectuais, militares, pequeno e médios empresários, 
produtores rurais etc... 

O progresso deve se medir pela concentração do peso social, mesmo que não seja 
necessariamente o “50%+1”, mas que, como na Venezuela, são os 40% do povo que vai 
influenciar os outros 40% que produz e superar os 20% nos quais o sistema se apoia.

O tiro na cabeça e posterior morte de Alán García não deve ser festejado nem visto como 
“castigo divino” ou por corrupção, mas sim expressão do fracasso de políticas que não avançam 
na transformação social e acabam incorporadas pela corrupção do sistema, com todas suas 
consequências, como dizia J.Posadas, aplicando o pensamento vivo do marxismo.

Por isso tomamos como exemplo a diferença entre o representante da classe trabalhadora 
brasileira Luis Inácio Lula da Silva, que desde a cárcere injusta e criminosa segue na luta e diz: 
“tenho muito o quê fazer!”; e esta infeliz decisão individual, pessoal, de Alán García, que se 
autoelimina. Ainda que esta desgraça, longe de desarmar o curso, vai significar ao fim e ao 
cabo uma rediscussão daquele “O Antimperialismo e o APRA” de Haya de la Torre, que ele 
próprio abandonou e, em seu tempo, Alan Garcia tentou reavivar mas naufragou.

Em síntese, isso serve de experiência e exemplo para toda América Latina e mundo. O que 
este infeliz sucedido tem de positivo é mostrar que se abriu uma nova etapa na discussão de 
como construir as novas direções da humanidade. Na Rússia de base soviética com V.Putin e 
sua equipe política militar no governo, com China Popular colocando a necessidade de “voltar 

ao marxismo”, com a Venezuela Bolivariana, chavista e 
socialista, com Cuba revolucionária que segue lutando 
para construir uma nova sociedade, pelo que virá na 
Argentina, que saberá separar o joio do trigo com o 
progresso do kirchnerismo, pela Frente Ampla no Uruguai, 
Evo Morales na Bolívia, Andrés Manuel Lópes Obrador no 
México e a reanimação da “revolução interrompida” 
(J.Posadas), pela Grécia e a reconstrução do país pelo 
Siryza e Tsipras no governo, etc... por tudo isso que neste 
1º de Maio de 2019 a HISTÓRIA NÃO SE DETÉM, 

PROGRIDE NO CAMINHO DO 
SOCIALISMO!  

17 de abril de 2019, 10h

 1) Víctor Raúl Haya de la 
Torre: foi o principal fundador e orientador 
do Partido Aprista Peruano (PAP), 
também conhecido como Partido do Povo 
ou Partido da Estrela, é um partido 
político peruano, projetado inicialmente a 
escapa continental (APRA), com 
posições de centro-esquerda, membro da 
Internacional Socialista. A sigla APRA 
significa Aliança Popular Revolucionária 
Americana, proposta inicial de seu 
fundador Víctor Raúl Haya de lat Torre 
para formar uma rede de movimentos 
sociais e políticos antimperialistas na 
América Latina.

(2) O Centro de Altos Estudos 
Nacionais é uma instituição acadêmica do 
Peru, encarregada da capacitação e 
aperfeiçoamento na formação superior em 
segurança, desenvolvimento e defesa 
nacional dos oficiais das Forças Armadas 

e da Polícia Nacional do Peru, tanto para a defesa 
nacional como para uma possível participação na vida 
política.

Em dezembro de 1971, Fidel Castro chegou ao Peru para 
encontrar-se com o Gen. Juan Velazco Alvarado, chegando de uma 
viagem história ao Chile, durante a Presidencia de Salvador 
Allende.
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