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AMÉRICA LATINA: 
CRISE,  INSURGÊNCIAS E 

CORONAVÍRUS
Editora Terra sem Amos

Saudações a todas e todos!
Iniciamos nossa Revista com algumas situações peculiares na 

América Latina. A primeira é a irrupção de rebeliões e insurgências 
contra o capital e o Estado, especialmente no Equador e Chile, assim 
como o “fim do ciclo progressista” que mascarou o neoliberalismo por 
alguns anos, com o aprofundamento da brutal exploração que sempre 
demarcou o destino da região na divisão internacional do trabalho. 
Atualmente, em nossa porta bate a explosão de uma pandemia que 
tem deixado um rastro de mortes e transformações políticas e sociais 
por onde passa, com quarentenas, demissões, encarceramentos, vio-
lência, aumento do custo de vida, precariedade da vida em geral.

As notícias que nos chegam sobre o covid-19 partem do centro do 
capital: China, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Reino Uni-
do, etc. A situação não é nem um pouco animadora. Mas na perife-
ria do capitalismo, seu impacto social será ainda maior: com ajustes 
fiscais cada vez mais desumanos, com uma lógica semiescravagista 
de encarceramento e de trabalho, como garantir direitos das traba-
lhadoras e trabalhadores (por exemplo, licença de saúde sem redução 
salarial, impossibilitar acordos que só beneficiam patrões, impedir 
demissões, etc) e para além disso, como garantir a sobrevivência 
dos desempregados e de trabalhadores sem vínculos legais – que são 
maioria no Brasil –, tais como autônomos (que a burguesia mascara 
a precariedade chamando-os de empreendedores) e categorias que 
historicamente não mantém relações regulamentadas, como diaris-
tas e empregadas domésticas?
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A partir destas perguntas, podemos extrair duas conclusões. A 
primeira é que o coronavirus deixará mais claro a todas e todos a 
verdadeira face do capital – que é a exploração sem limites do traba-
lho humano (quer na produção de bens ou na elevação de preços dos 
produtos básicos, como alimentação e higiene), onde alguns tem o 
direito de se manterem sãos, e outros cujo o futuro é a peste e a morte 
(o que facilmente encaixa no conceito de “necropolítica”).

A segunda é que importantes processos de luta dos povos da Amé-
rica Latina têm buscado caminhar no sentido da autonomia popu-
lar, mesmo que isso signifique confrontar governos ‘progressistas’ 
ou conservadores. Buscam construção de laços de solidariedade de 
classe, driblando e sobrevivendo ao que os ideólogos da dominação 
chamam de “modernidade” e “progresso”. Buscam a preservação, 
construção e luta pelos comuns. Em outros países, já existe uma dis-
puta sobre os significados práticos do covid-19, mostrando que ape-
sar da situação emergencial, a luta de classes não dá trégua nem fica 
em quarentena, mesmo que no centro do capitalismo. Na Itália, en-
carcerados se rebelam contra a precariedade da estrutura prisional, 
que se torna mais anti-humana diante da pandemia, enquanto a USI 
constroi um movimento paredista na Ferrari, que se recusa a fechar 
as fábricas. Na Espanha, a CNT encabeça uma luta pela garantia de 
direitos laborais, produzindo manuais, denunciando empresas e 
construindo greves. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, 
greves estudantis acontecem em meio a despejos e grupos se formam 
para conter – com as próprias mãos – a crise, tal como feito anos an-
tes durante a passagem do furacão Katrina.

Walter Benjamin, que enfrentou outra praga – a nazista  –, escre-
veu em suas Teses sobre a História que “a tradição dos oprimidos nos 
ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra 
geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda 
a essa verdade”. Tomando sua escrita como norte para pensar a Amé-
rica Latina, chegamos rapidamente à conclusão de que, como indi-
cam os povos originários e demais deserdados da terra que habitam 
a América Latina, só o povo salva o povo.
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A REVOLTA – ESSA INGOVER-
NÁVEL QUE PERTURBA O 

SONO DOS GOVERNANTES
Facção Fictícia1

As manifestações de junho de 2013 não foram um acontecimen-
to monolítico. Sua beleza e complexidade estão justamente nesse 
truísmo. Teve junho antes de junho, teve junho depois de junho. Teve 
o junho de São Paulo, que foi diferente do que aconteceu no Rio de 
Janeiro que, por sua vez, teve desdobramentos diferentes do junho 
gaúcho e mineiro, assim como foram diferentes as manifestações no 
Espírito Santo, no Pará, no Ceará ou em Goiás e assim por diante. Os 
explicadores de junho de 2013 de todas as “vertentes” são os que se ar-
voram a ser coveiros da revolta que segue em curso. O fogo por vezes 
arrefece,  mas sua brasa segue sob as cinzas e qualquer vento pode 
reanimar a chama. Junho está sendo. Isso é lembrado a cada momen-
to na política brasileira. Por isso, os melhores textos sobre junho de 
2013 são análises de seus efeitos tratando-o como acontecimento e 
relatos da ordem do testemunho.

Tanto o que se convencionou chamar de direita, quanto o que se 
chama de esquerda odeiam junho de 2013. Mas a esquerda que go-
vernava à época odeia mais e por motivo bem simples: junho desva-
lorizou seu principal capital político parcimoniosamente acumulado 
desde a chamada abertura política. Capital este habilidosamente ne-
gociado com os dirigentes das elites nacionais e estrangeiras: o con-
trole das ruas. A esquerda partidária e governista jamais perdoará as 
revoltas de junho por terem implodido seu bezerro de ouro.

1 texto adaptado de www.faccaoficticia.noblogs.org
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Por isso, não surpreende que 2020 já começou com o “terraplanis-
mo político” da blogsfera petista. Esta decidiu difamar publicamente 
uma militante que foi presa e perseguida insinuando que ela teria en-
volvimento com o fascismo e com o atentado ao prédio da produtora 
de vídeos de comédia Porta dos Fundos. Sites como DCM, Revista Fó-
rum e os ventríloquos petistas na internet atacam de forma canalha 
e desonesta uma pessoa que teve sua vida destruída pela perseguição 
política nos governos PT. E assim, fazendo coro com as vozes da ex-
trema direita. Nessa hora a tal polarização desaparece rapidinho. O 
mote, desta vez, foi um vídeo de 2013 em solidariedade a vários mani-
festantes presos na época. Nada é dito sobre 2013. E, desta maneira, 
usar o vídeo como meio de difamar pessoas e movimentos sociais diz 
mais sobre o caráter e o oportunismo de certa militância de esquerda 
do que sobre as pessoas que aparecem em um vídeo de 6 anos atrás.

Quando a blogsfera petista traça uma caricatura para criminali-
zar as pessoas que estiveram nas ruas em junho de 2013, faz isso por 
medo de uma revolta popular incontrolável como as que explodiram 
em 2019 e ainda ocorrem no momento presente em vários lugares do 
mundo. Mas essa criminalização é feita também por ressentimento 
do que a revolta expôs de forma escandalosa: é preciso uma transfor-
mação radical. É evidente, pelo que se observa em nossos vizinhos 
do continente, que a revolta popular é a única resposta possível ao 
fascismo crescente com o qual foram e são coniventes todos os go-
vernos. Incluso o partido da ordem em junho de 2013, pois ele ajudou 
a implementar medidas que favoreceram tal fascismo: a política de 
segurança pública, a lei antiterrorismo e os projetos de cidades exclu-
dentes que acompanharam os megaeventos no Brasil, em especial no 
Rio de Janeiro. E as remoções nada mais eram do que uma parte des-
se projeto, que foi colocado em curso pelo governo do PT em aliança 
com o PMDB. Talvez seja essa a parte da história que mais gostariam 
de apagar. E era a resistência a essas remoções que se estava apoian-
do naquele momento, nada além disso.

Então vamos lá, mais uma vez retomar 2013. Haviam fascistas nas 
manifestações? Grupos de extrema direita? Sim, haviam! Extrema-
mente minoritários, mas estavam lá, assim como outras forças po-
líticas tentando tragar a revolta popular para suas pautas, seja para 
dizer que era tudo contra apenas a corrupção, seja para dizer que o 
povo queria a reforma política – ainda que gritássemos por revolução.
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Ora, quando há uma revolta múltipla, com mais de um milhão nas 
ruas, é natural que as forças políticas estabelecidas tentem cooptar 
essa revolta para os seus interesses previamente estabelecidos pelo 
jogo político. Mas o mais importante sobre 2013 é que isso não deu 
certo, não deu certo para ninguém.

A revolta seguiu não tragável e foi nisso que ela se tornou incon-
trolável; e foi por isso que julgaram preciso criminalizá-la. Ora, quan-
do se apoiou o indivíduo que deu um soco no secretário de obras do 
governo Paes, em meio a uma manifestação contra remoções, quem 
se estava apoiando? O indivíduo integralista, o indivíduo fascista, o 
indivíduo masculinista ou qualquer um dos seus outros predicados 
desconhecidos pelas pessoas que o apoiaram? Claro que não. O que 
estava sendo defendido era a soltura de manifestantes, incluindo o 
que deu um soco na cara do secretário durante uma remoção – era a 
ação e não o indivíduo que estava sendo apoiada. Não houve nenhum 
apoio ao fascismo ou qualquer posição política individual de tal su-
jeito. Se essa ação não fosse defendida, deveríamos defender a crimi-
nalização dos que lutavam contra as remoções – é isso que se espera? 
Nem é possível se supor que se deva conhecer bem todos aqueles que 
foram criminalizados por ações éticas antes de se defender a ação 
contra a criminalização. E contra as remoções, que uma autoridade 
ganhe um soco na cara não é nada: mereceu sim, mereceu muito. Daí 
depois se descobre que essa pessoa defende o integralismo, o gover-
no Bolsonaro, o golpe militar… Bom, nada disso se segue da sua ação 
de dar um soco na cara daquele comandava as remoções, não há nada 
ser lamentado neste apoio pontual a uma ação e não a um indivíduo.

Mas nós vivemos o tempo das construções de narrativas capazes 
de forjar absurdos pelas mídias sociais, dos indivíduos que valem 
mais do que as ações, dos personalismos, das fake news, das guer-
ras discursivas. Todas as pessoas na história recente assistiram o 
advento do fascismo contemporâneo caminhar junto à defesa da 
terra plana e das mamadeiras de pirocas. A política institucional re-
presentativa cresce pela tendência ao espetáculo. Mas qual diferença 
fundamental há em acreditar nas mamadeiras de pirocas ou em que 
2013 foi orquestrado pela CIA? A política institucional tenta negar a 
realidade concreta porque a teme. Desde o levante popular, a esquer-
da institucional tenta associar a revolta que não controla à direita, 
tentando apagar a posição política que não se enquadra no que é 
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tragável pelos seus objetivos eleitorais. Nessa narrativa, a culpa pela 
ascensão do fascismo é daqueles que radicalizaram as ruas. O certo 
seria aceitar a linha do grande “messias” que nos trará a paz através 
da conciliação de classes. Pra essa “esquerda”, a única política legi-
tima é dos grandes acordos de gabinete. Tenta com isso obscurecer 
também que aqueles que sempre lutaram até o fim contra o fascismo 
sem concessões e que disputaram a despolitização das ruas em 2013 
foram as forças políticas autônomas e anarquistas. Mas ainda assim 
as greves e as insurreições em resistência se espalham pelo mundo 
diante de uma esquerda institucional falida que abre espaço cada vez 
mais para o fortalecimento da extrema direita.

Por tudo isso, mais uma vez, o que gostaríamos de dizer é que essa 
realidade concreta permanece aí apesar dos discursos ruminantes – e 
ela é mais forte do que qualquer fake news espetacular que se consi-
ga propagar. Quando a revolta popular chegar, tal como se espalhou 
pela América Latina e pelo mundo nos tempos recentes, a política 
feita por eles será impotente. A potência de 2013 jamais deixou de 
existir, mesmo com a criminalização, mesmo com a repressão, mes-
mo com as bobagens que escrevem. E assim como a terra não para de 
girar porque alguns dizem que ela é plana, a insurreição não se mata 
com discursos vazios. Absurdos não se combatem com argumentos, 
mas com ações.

Poderíamos seguir e especular o quanto essa “polêmica” atende 
aos interesses eleitorais da força hegemônica à esquerda. Como isso 
pode ser um meio de manter em seu lugar suas linhas auxiliares. Mas 
esta disputa não nos diz respeito como anarquistas. Como diz o di-
tado: “eles que são brancos que se entendam”. A nós, só interessa a 
revolta e nossa solidariedade aos amigos e amigas de luta que são 
alvo da má fé da esquerda institucional e seu rebanho de internet.

E seguiremos afirmando: 
Todo preso é um preso político! Nenhum governo combate o fascismo 

até o final, pois recorre a ele sempre que se sente ameaçado! Paz entre nós, 
guerra aos senhores e aos funcionários dos senhores! Fogo nos fascistas! 
O fogo da revolta!
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DESENVOLVIMENTO DESI-
GUAL E DEPENDENTE NA 

AMÉRICA LATINA
Vinícius Azevedo1

a revolução socialista [vai] nascer,
borboleta que [vai] brotar da crisálida do capitalismo.
(LEMINSKI, Vida, 2013, p. 244).

Introdução
A filosofia histórico-dialética – ou ainda, o marxismo – como tradi-

ção filosófica constituiu, ao longo de quase dois séculos de produção 
científica, pilares essenciais para compreender o nosso tempo histó-
rico. Sob o alicerce do movimento dialético, colocou-se como aporte 
teórico-prático para compreender as transformações nas estruturas 
das formações sociais e organizou as classes subalternas em torno da 
luta pelo socialismo. Justamente por esses motivos que despertou a 
aversão e temor das classes hegemônicas e suas respectivas correias 
de transmissão de pensamento e ideologia.

Em terras que viveram San Martín e Bolívar, as contradições so-
cioeconômicas surgem quase que como sinônimo de exploração dos 
seus antigos colonos europeus. É nessa direção que o Desenvolvi-
mento desigual e dependente na América Latina toma como pres-
suposto teórico-metodológico os escritos dos intelectuais marxistas 

1 Universidade Estadual Paulista (UNESP), Araraquara - SP - Brasil. Gra-
duando em Ciências Sociais.  mail: viniazv@gmail.com
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Léon Trotsky e Ruy Mauro Marini para a contribuir, ainda que de for-
ma sintética, para a compreensão da particularidade histórica de de-
senvolvimento latino-americano. Pretende levantar e subsidiar, con-
comitantemente, motes indispensáveis para se pensar e interpretar 
a insurreição na América Latina nos dias atuais. 

I
Descoberta a partir das grandes navegações das potências co-

merciais durante o capitalismo nascente do século XVI, o continente 
americano preservou em toda a sua história pós-descobrimento a re-
lação dialética do senhor e do escravo, já apresentada por Hegel em 
forma de alegoria no capítulo quinto da Fenomenologia do Espírito, 
lançada em 1807. Enquanto o colonizador é pleno em coragem – um 
verdadeiro homem livre! –, o colonizado é o escravo, servo e final-
mente vencido, que tem a sua vida preservada pelo senhor, não como 
ato de bondade, mas para viver sob o jugo de ser, ao mesmo tempo, o 
espelho e o troféu daquele que o derrotou. 

Os processos de independência ocorridos na América Latina ao 
decorrer do século XVIII apesar de não disporem de uma linearida-
de ou um conjunto uniforme e coeso que ligam diretamente todos 
os movimentos de independência, dispõem de determinantes im-
portantes para entender tanto a força motriz quanto as conjunturas 
pós-independência. A relação colono-colonizador, por mais que te-
nha trocado de nomenclatura, continuaram e continuam existindo 
em níveis político-econômicos e culturais.

Na esteira da independência, os países da América Latina, furta-
dos de meios próprios de desenvolvimento econômico e economi-
camente dependentes da estrutura de produção dos colonizadores 
europeus, incorporam para si a “livre subordinação” imposta pelas 
potências do norte e da Europa. Como afirma Trotsky, “os países 
atrasados assimilam as conquistas materiais e ideológicas das na-
ções avançadas” (2007, p. 20). É nesse processo dialético e contradi-
tório que a concentração desigual de riqueza e desenvolvimento con-
flui-se em terrenos europeus enquanto combina-se com as relações 
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desiguais entre campo e cidade existente nas periferias do capitalis-
mo. Em outros termos: o subdesenvolvimento da América Latina foi 
a chave para o desenvolvimento Europeu. 

II
A teoria do valor-trabalho encontrada na economia política clás-

sica e nos pensadores ingleses anteriores à Marx aponta para uma 
resolução muito simples, resolvida por Marx: o valor de qualquer 
mercadoria é determinado pela quantidade de tempo de trabalho 
socialmente necessário investido na sua produção (LENIN, 1982, p. 
38). No entanto, com o desenvolvimento e consolidação do modo de 
produção capitalista em escala global nas circunstâncias históricas 
atuais, o ciclo capitalista encontra, mais uma vez, em crise estrutural 
em escala global.

É sabido que nesse processo, na medida em que o capital se de-
senvolve, as contradições se elevam e a alienação se sobressai. No en-
tanto, a dinâmica global da crise defronta-se com a particularidade 
dialética latino-americana: aqui, diferente dos Estados do norte e da 
Europa, a economia é subordinada ao imperialismo.

A superexploração do trabalho resulta no aumento de extração da 
mais-valia absoluta – isto é, estende-se a duração da jornada de tra-
balho, mas o sem aumento do salário do trabalhador. Isso significa 
que na América Latina o salário recebido pelo trabalhador é menor 
do que seu valor real – ou melhor: o valor da força de trabalho latino-
-americana está abaixo do que deveria ser a sua remuneração. Em 
condições sociais como essa, o trabalhador precisa, em vão, trabalhar 
mais para conseguir subsistir. É nesse processo de trabalho superex-
plorado que a contradição entre capital e trabalho – ou ainda, entre o 
burguês e o trabalhador – torna-se nítida.

A contradição recorrente da exploração da força de trabalho lati-
no-americana cria a relação de subimperialismo que implica, em ou-
tras palavras, no processo dinâmico do capitalismo nacional que se 
expande de acordo com interesses do capital internacional para as 
economias regionais sob os limites dos monopólios mundiais. É dessa 
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relação entre a superexploração e o subimperialismo na América La-
tina que o conceito de dependência de Ruy Mauro Marini se associa.

III
A partir da observação do modo de desenvolvimento capitalista 

nos centros imperialistas, nota-se que ao decorrer da história, a cur-
va de desenvolvimento capitalista comportou-se de distintas formas. 
Os ciclos homogêneos, agrupados em séries, compreendem o movi-
mento de auges agudos delineares e crises frágeis de curta duração. 
Em síntese, em épocas de ascensão, a curva do desenvolvimento ca-
pitalista configura-se em curva básica, já a época de estagnação per-
manece praticamente igual por décadas, salvo com ocorrência de os-
cilações cíclicas parciais, tal qual define Trotsky (2008, p. 100).

Ocorre que em certos períodos históricos a curva – mesmo oscilan-
do de forma cíclica – verga para baixo, denunciando o afrouxamento 
das forças produtivas. Esses intervalos ou interregnos econômicos 
abrem espaço para convulsões no tecido das formações sociais, já que 
os pujantes crescimentos econômicos abrem espaço para o marasmo 
do declínio econômico. É nesse momento que as contradições pre-
sentes em dada sociedade tornam-se fraturas expostas e desenham o 
pano de fundo para as lutas de classes.

As lutas de classes formam a consciência de classe, assim como 
as vanguardas. Na América Latina, as insurreições nas formações 
sociais estão gestando, mesmo que ainda de modo turvo, a cons-
ciência de classe revolucionária por onde passa. A exemplo disso, no 
Chile e na Argentina, nota-se que o salto de consciência em-si (está-
gio em que o proletariado ainda não entendeu-se como classe) para 
a o estágio de consciência para-si (enquanto classe, o proletariado 
compreende que faz parte de um complexo maior com interesses e 
oposições em comum) encontra-se num estado mais avançado que 
nos vizinhos Brasil e Bolívia. Isso não significa, no entanto, que esse 
processo está acabado ou encontra-se em estado final. A construção 
da consciência avança a medida que imbrica-se com a formação das 
vanguardas revolucionárias que apoiam-se nas condições materiais, 
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seguindo para o “assalto ao céus” político.

IV
A esse ponto, de forma clara e evidente, é possível verificar a partir 

dos solos latino-americanos que a economia e as forças produtivas ca-
pitalistas já romperam, há séculos, as fronteiras nacionais. Da mesma 
forma, a divisão do trabalho não se limita mais à fronteiras internas, 
atuando de forma internacional e transcontinental. As formações so-
ciais constituem uma unidade de um tecido maior e global, composto 
por um complexo de Estados imperialistas que operam em todos os 
fronts da vida social das suas antigas colônias de exploração, seja na 
cultura e no controle das insurgências, na educação e no adestramen-
to político, seja na economia, no trabalho e na cadeia produtiva.

A burguesia latino-americana, inábil e subordinada à burguesia 
internacional mostra-se cada vez mais incapaz de rebelar-se contra a 
submissão em seu território. O “atraso” dos países da periferia do capi-
tal em relação ao centro configura-se como uma particularidade histó-
rica da inserção e da atuação da periferia no mercado mundial na for-
ma de mão-de-obra superexplorada e de extração de matéria-prima.

A tarefa histórica de fazer com que a vara se curve para o lado ex-
plorado pelo capital recai sobre a classe trabalhadora latino-ameri-
cana. Longe de ser superada, a organização e educação política de 
classe é indispensável. A insurgência de caráter popular pode fazer 
nascer no berço da dependência uma revolução permanente, que 
abarca e suplanta não somente todos os tecidos da vida social, mas 
também ultrapassa os limites nacionais fatiados a séculos pelas dis-
putas de impérios.

Passados duzentos anos dos processos de independência na 
América Latina, que operou como peças de dominó que a partir do 
primeiro toque recaem orquestralmente uma após a outra num mo-
vimento dialético ascendente, o chamado para a ação é iminente. É 
nosso dever ter o horizonte revolucionário para um futuro comunis-
ta. A essa tarefa, não devemos hesitar em defender e construir coti-
dianamente.
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Conclusão
A partir do entrelace dos sucintos subsídios apontados nesse do-

cumento, podemos lançar mão de algumas hipóteses e caminhos 
para atuação. A filosofia histórico-dialética – a qual convencionou-
-se chamar de marxismo – produziu, pelo movimento das ideias e da 
prática política, as armas da crítica da nossa sociedade ou ainda, do 
nosso modo produção material da vida social. Da organização dos 
trabalhadores à superação do modo de produção que aliena, domina, 
explora e limita, o marxismo provou que está em constante desenvol-
vimento, é uma filosofia em construção, guiada pela indispensável 
unidade entre teoria e prática.

É notório que nas últimas décadas os espaços nas cidades com 
forte presença de organizações de esquerda foram alvo das ofensivas 
ideológicas presente no bojo do que podemos chamar de movimen-
to pentecostal e neopentecostal dentro do cristianismo. Da mesma 
forma, é conveniente sinalizar que parte desses espaços foram aban-
donados pós-triunfo eleitoral desses partidos de esquerda e deixados 
à mercê dos grupos milicianos e reacionários, tornando-se terreno 
fértil para disseminação da ideologia conservadora. Diante desse ce-
nário, a nossa tarefa não pode ser outra senão fazer o mesmo mo-
vimento que Marx fez diante Hegel: partir não do céu à terra, mas 
ao contrário, apoiar os pés da terra para alçar os céus – em outros 
termos, apoiar-se na existência objetiva e nos elementos que consti-
tuem o real para desvenda-lo e transformá-lo.
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A IMPORTÂNCIA DE IR À 
RAIZ DOS PROBLEMAS E 

PENSAR NA SUPERAÇÃO DO                        
CAPITALISMO

Raphael Sanz1

Recentemente um artigo de Vladimir Safatle publicado no El País 
Brasil (SAFATLE, 2020) gerou polêmicas entre militantes de esquer-
da por ter decretado uma espécie de ‘morte’ da mesma. O colunista 
fez duras críticas ao que chamou de ‘populismo’, claramente referin-
do-se ao abuso da narrativa lulista dentro da práxis da esquerda insti-
tucional, e apontou a falta de um projeto de classe e de perspectiva de 
superação do atual estado das coisas como causas dessa ‘morte’. Hou-
ve quem torcesse o nariz para a coluna sem se preocupar em refletir a 
respeito do que esta chamava atenção, como também houve quem já 
compartilhava de uma crítica semelhante e tentou, através da publi-
cação, debater novamente os rumos do setor popular brasileiro.

Confesso que não sou um grande seguidor do autor, mas respeito 
seu trabalho e tento dialogar com a ideia geral do artigo. Encaramos 
de frente: um governo que mistura traços fascistas, tragicômicos e 
farsescos eleito sob uma chuva de irregularidades e escândalos, como 
o das laranjas do PSL; disparos de notícias falsas no WhatsApp; uma 
história muito mal contada a respeito do envolvimento da família 
presidencial no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle 

1 Jornalista e editor-adjunto do Correio da Cidadania
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Franco; entre muitos outros casos – para não falar em ‘cotidianida-
des’, como quebras de decoro, apologias à tortura e à ditadura, entre 
outras aberrações que em qualquer lugar do mundo, onde há opo-
sição, não seriam toleradas. Não que situações como essa nunca te-
nham acontecido antes, afinal nosso país é fundado sob o ódio e a 
violência de classe desde os primórdios – vide séculos de escravidão e 
genocídio indígena, por exemplo – o que assusta é o conformismo ex-
pressado na ausência de vozes contrárias que conseguem ser ouvidas 
pelas maiorias e de fato fazer algo contundente a respeito. É notável 
a sensação de impotência em muitos setores populares.

Soma-se a isso o fato de que os mesmos setores do grande capital 
para o qual os governos brasileiros costumam trabalhar conseguiram 
aprovar reformas inomináveis nos últimos anos, como a trabalhis-
ta ainda em tempos de Temer e a previdenciária já com a assinatu-
ra de Paulo Guedes, sem enfrentar qualquer esboço de resistência. 
Nem mesmo a maior rede de telecomunicações do país que em seu 
frágil teatro simula discordâncias com o governo e seus apoiadores 
nos costumes, mas em questão de economia não se presta a oferecer 
qualquer contraponto, enquanto no que diz respeito a política, traba-
lha na normalização da mediocridade e do absurdo no qual – apesar 
de tantos indícios - nos deixamos afundar ainda mais enquanto so-
ciedade, sem qualquer resistência, repito. 

Com a mesma malemolência vemos a movimentação da oposição 
institucional, cada vez mais isolada, literal e subjetivamente, que em 
seus cálculos eleitorais observa a piora do que já poderia ser consi-
derado um fracasso social muito antes de 2019, para lançar-se como 
gestora da terra arrasada no próximo pleito. Os discursos mansos 
justificados na correlação de forças do Congresso nada teriam a ver 
com o fracasso das ruas não fossem usados para sabotar as tentativas 
de levantamento, pontuais, é verdade, de setores da base da socieda-
de, como as manifestações contra tarifaços, tão comuns em um país 
onde a necessidade da maioria é tratada como capital especulativo 
por uma minoria. 

Imobilizada e sem projeto que difira do pântano neoliberal pro-
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posto pelo grande capital, as maiores burocracias de centro-esquer-
da do país, entre partidos e centrais sindicais, há anos fazem ma-
labarismos ideológicos e narrativos para justificar o injustificável e 
maquiarem sua falta de vontade de transformação social ao invés 
de trabalharem, como se supõe, a favor desta transformação. São os 
primeiros a cancelar greves gerais às vésperas e tentar domesticar 
qualquer início de revolta popular, tentando incorporá-las em sua 
fracassada agenda eleitoral ao passo que acenam, sem receber res-
postas, ao velho ‘centrão’ que um dia alimentaram muito bem e que 
hoje regula os excessos do Executivo. 

Muito se fala na defesa da institucionalidade, da dita democracia 
e em respeito a Constituição. Certo, não que em teoria isso não seja 
mais interessante do que a devastação neoliberal que se apresenta, 
mas não seria justamente por causa deste estado de coisas, do qual 
o progressismo não foi capaz de superar, que velhos e intermináveis 
problemas ainda atormentam a classe trabalhadora a ponto de fazê-
-la apostar em lunáticos e fundamentalistas? (SANZ, 2019) Há quem 
diga que a falta de projeto das esquerdas colocou radicais de direita 
em cena, por serem, talvez os únicos que souberam cooptar tamanho 
desgosto e insatisfação populares, pesem os pesares. Um fenômeno 
muito semelhante ao que elegeu Trump, nos EUA, como um ‘outsi-
der’, em disputa contra a ‘candidata de Wall Street’ Hillary Clinton 
– como se ele, Trump, oferecesse algo distinto. (BRITO e SANZ, 2016). 

Voltando ao que interessa, o protesto social, um quadro diferente 
pode ser notado em nosso vizinho Chile. Desde outubro o país convi-
ve diariamente com manifestações de rua ininterruptas, que contam 
com amplo apoio popular e pautas que sugerem uma refundação do 
país. Um plebiscito foi marcado para 26 de abril e nele pode ser deci-
dido o futuro dessas mobilizações. Positivamente, em caso de apro-
vação da abertura de uma constituinte e, quem sabe, com a vinda da 
tão aclamada renúncia do presidente Sebastián Piñera. 

A pouca conversa com as forças policiais, imprensa convencional 
e outros agentes da conservação sistêmica são as principais marcas 
desta revolta. Acossados por anos de um pretenso paraíso liberal ao 
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qual nunca tiveram acesso, os jovens chilenos foram às ruas ‘pelos 
seus avós que morreram nas filas de hospitais e pais que trabalham 
incessantemente sem alcançar o fim do mês’, como também por ‘não 
terem mais medo da polícia, da repressão e do que possa acontecer’, 
como relatado em diversas reportagens e análises. 

Em entrevista ao Correio da Cidadania (BRITO, 2020), o pesqui-
sador brasileiro Marcelo Santos, da Universidade Finis Terrae, de 
Santiago, reafirma o que foi dito anteriormente sobre o Chile ao elen-
car os fatores que sustentam por tanto tempo os protestos. Somado 
a antecedentes de protestos violentos desde os tempos de Allende, o 
principal fator está em uma revolta de caráter amplo e massificado 
que cresceu ao longo das últimas décadas devido a falta de acesso a 
serviços e direitos básicos, em meio às promessas de democracia e 
prosperidade. Os jovens que olham para seus pais e avós dificilmente 
aceitam conviver com um futuro semelhante. O pesquisador ainda 
aponta a existência de uma forte tradição anarquista no país, que há 
décadas não aceita os termos do pacto social que pôs fim à ditadura 
de Pinochet mas que manteve o Chile com a mesma economia e or-
ganização social dos tempos de laboratório neoliberal pinochetista.

Um dos exemplos a serem dados é a situação previdenciária chi-
lena, cujo regime de capitalização sob tutela das famigeradas AFPs 
(Associações de Fundo de Pensão) obriga idosos a trabalharem até 
morrer, literalmente, por pagarem aposentadorias abaixo da linha 
da pobreza a 44% dos ‘beneficiários’. E enquanto isso, os grupos que 
administram e especulam com as AFPs batem recordes de lucro 
sem que nada seja revertido ao país e sua população. Um verdadeiro 
exemplo de ‘privatização dos lucros e socialização dos prejuízos’. Pa-
ralelamente, as taxas de suicídio entre idosos também batem recor-
des no Chile. (BIANCHI e SEVERO, 2019)

Neste ponto podemos observar algumas semelhanças e diferen-
ças entre nossa situação e a de nossos vizinhos. Enquanto esse sis-
tema previdenciário chileno foi imposto pela ditadura de Augusto 
Pinochet, sem qualquer discussão, em um Congresso de generais; 
uma reforma semelhante passou no Brasil quase quatro décadas de-
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pois da sua vertente chilena, sem qualquer resistência, em tempos de 
pretensa democracia. A capitalização, traço mais marcante negativa-
mente do sistema chileno, estava nos planos de Guedes mas acabou 
barrada no Congresso. Contudo, uma série de retrocessos da refor-
ma aprovada em novembro são de conhecimento público. 

É impossível não se questionar: por que não houve resistência? 
Onde está a oposição? Será que vamos demorar décadas para nos le-
vantar contra esses retrocessos como nossos vizinhos chilenos? Es-
peraremos pacientemente pela enésima tentativa fracassada de con-
ciliação de classes adotada pelos setores majoritários da esquerda ou 
finalmente nos atreveremos a pensar na superação do capitalismo 
outra vez? 

Conclusão
Fazendo um paralelo com a situação do Chile, podemos apon-

tar que no Brasil há um imobilismo dos setores populares perante 
as pautas e cálculos eleitorais do seu maior partido político de cen-
tro-esquerda que contrasta com o caráter antissistêmico da revol-
ta chilena, sua adesão popular e sua recusa, mesmo em tempos de 
pretensa democracia, em aceitar os termos de pacificação advindos 
dos velhos ditadores e seus representados, quando da transição no 
país. Por aqui, a estratégia parece ser a insistência na frágil conci-
liação de classes; uma estratégia que não mostra qualquer interesse 
pela superação do capitalismo e que tergiversa a respeito dos grandes 
problemas nacionais. Além de já sabermos como termina quando en-
cerrado seu ciclo. 

No país vizinho, a esquerda institucional se prestou nos últimos 
trinta anos a participar da gestão do estado das coisas, como aqui. A 
diferença talvez possa estar na tradição contestatória e antissistêmi-
ca chilena. Com esses setores mais radicais de esquerda bloqueados 
no Brasil pela própria centro-esquerda, o caminho ficou aberto para 
radicais de extrema direita de toda espécie. Até loucuras como o ‘ter-
raplanismo’ andam em pauta.

As reformas aprovadas sem qualquer resistência por Temer e 
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Guedes vêm nos alertar de que é preciso pensar além para construir 
uma cultura de resistência. Não se faz necessário negar ou escarne-
cer a experiência petista no poder, mas submetê-la a luz da crítica 
implacável para superá-la, em todos os níveis, e poder seguir adiante. 
É necessário aprender com os acontecimentos e colocar no horizonte 
a necessidade de ser radical, ou seja, de ir à raiz dos problemas e pen-
sar em como resolvê-los, não como administrá-los. 

Se a revolta do Chile será um processo revolucionário, ainda não 
há como saber. Como também não sabemos se o pesadelo bolsonaris-
ta se estenderá por muito tempo no Brasil. Mas uma lição é preciso 
tomar dos nossos vizinhos: sem atacar a raiz dos problemas e sem 
pensar em formas de superar o atual estado das coisas, não vamos a 
lugar algum. E eles vão nadar de braçada.
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A IMPOSSÍVEL BAGAGEM 
FORDISTA DO SINDICALISMO 

REVOLUCIONÁRIO E ANAR-
QUISTA NA AMÉRICA LATINA

Guilherme Falleiros, Katiuscia Galhera, Guilherme Nicolau

Este artigo toma como ponto de partida o fato de que o mundo 
latino-americano do trabalho nunca esteve majoritariamente sob um 
paradigma fordista1. Para demonstrar isso, o artigo recupera a his-
tória do sindicalismo revolucionário e anarquista nos séculos XIX e 
XX e, em seguida, aponta experiências no contexto brasileiro, mais 
precisamente no ABC paulista, onde um sindicalismo mais próximo 
do fordismo despontaria décadas depois do desbaratamento do sin-
dicalismo anarquista pelo sindicalismo estatista de Getúlio Vargas. 

Tomamos aqui como sindicalismo revolucionário tanto as corren-
tes anarco-sindicalistas quanto as correntes que juntam anarquistas, 
marxistas etc. e que defendem a ação direta, a greve geral, a união de 
ofícios vários e o federalismo como meios para a vitória final obreira 
contra a classe dominante. Apesar da predominância anarquista no 

1 Este artigo é uma versão revista e atualizada de publicação anterior em 
língua inglesa (Falleiros, Galhera e Nicolau, 2019) escrito a convite do blog 
Anarchist Studies em resposta a artigo de Ben Debney (2019) que vincula 
erroneamente o anarco-sindicalismo ao fordismo. Por fordismo entende-
mos uma forma de produção industrial em série, linha de montagem e larga 
escala, com divisão do trabalho parcelada e baixo nível de qualificação da 
mão-de-obra, mas apoiado no poder de compra da própria classe operária. 
O paradigma fordista seria uma predominância desse tipo de produção e 
consumo na economia nacional.
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sindicalismo revolucionário, o termo “anarco-sindicalismo” é mais 
identificado com o sindicalismo anarquista a partir dos congressos 
de refundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) 
entre 1920 e 22, para se referir a sindicatos revolucionários que incor-
poraram expressamente a finalidade anarco-comunista, demarcan-
do uma posição crítica em relação ao bolchevismo e ao considerado 
fracasso da Revolução Russa (Damier, 2009). Todavia, a existência 
de sindicatos estritamente anarquistas no movimento sindicalis-
ta revolucionário pode ser datada desde 1905 da Federación Obrera 
Regional Argentina (FORA V Congreso) até a fundação da Federa-
ção Anarquista Ibérica (FAI) em 1927 (Damier, 2009). Sindicatos re-
volucionários estritamente anarquistas também existiram no Brasil 
antes disso, como a União Internacional dos Canteiros de Ribeirão 
Pires (1908), depois Sindicato dos Canteiros de Ribeirão Pires (1914), 
localizado no atual ABC paulista e composto de artesãos que produ-
ziam o calçamento da nascente metrópole paulistana (Medici; Pi-
nheiro, 1990, p. 24; French, 1995, pp. 25-29) e os que compunham a 
Federação Operária Local de Santos (1907) (Rodrigues, 2003; Olivei-
ra, 2009; Vasco; Crispim, 2014). Dada a predominância anarquista no 
sindicalismo revolucionário brasileiro (French, 1995; Goulart, 2013; 
Bartz, 2014 etc.) pode-se compreender o costume tanto anarquista 
quanto marxista de caracterizar este sindicalismo como “anarco-sin-
dicalista” - questão que demanda maiores estudos e, por isso, não 
será aprofundada nesse artigo.

Já na origem da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) 
(1864-1876) houve intenso debate entre defensores da organização 
centralizada e defensores da forma federativa. Karl Marx atacava 
as pequenas organizações sociais de ofícios vários e serviços urba-
nos como pequeno-burguesas, enquanto Piotr Kropotkin salientava 
as experiências coletivistas no contexto da Revolução Francesa com 
associações de alfaiates, sapateiros e imprensa (Malon, 2014). Em 
outras palavras, enquanto base organizativa e teórica, desde o prin-
cípio as ideias anarquistas convergiam para federações de ofícios 
vários, em contraposição à organização de base industrial típica do 
sindicalismo associado ao fordismo. O sindicalismo revolucionário 
na América Latina manteve as influências originais do movimento 
anarquista. Por exemplo, na Argentina, as trabalhadoras anarco-co-
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munistas estavam organizando e publicando seus próprios jornais, 
já na década de 1890: La Voz de la Mujer (1896-1897).

Considerando a América Latina contrastivamente, cabe observar 
a diferença de organização social e econômica entre os mundos an-
glo-germânico e latino, apesar das semelhanças entre seus sindicalis-
mos revolucionários.2

Em uma época de expansão da organização obreira (o que levaria 
à nova AIT, de 1922), um novo modelo de sindicalismo revolucionário 
surgiu na forma da Confédération Générale du Travail (CGT, ou Con-
federação Geral do Trabalho) francesa, influenciada por James Guil-
laume (herdeiro da Internacional e um dos primeiros a usar o termo 
“anarco-sindicalismo”), que inspirou ainda mais a formação de sindi-
catos nos países latinos e até mesmo na Alemanha e na Rússia. A exce-
ção é o mundo anglófono, que manteve seu próprio modelo de sindi-
calismo hegemônico baseado na indústria (Damier, 2009, pp. 14-21). 

Na América Latina, o nível de industrialização na Argentina e no 
Brasil, por exemplo, entre as décadas de 1910 e 1930, foi baixo com-
parado ao Reino Unido. Ainda assim, embora os países latino-ameri-
canos sejam desigualmente industrializados (Argentina e Brasil têm 
bases industriais maiores que Guatemala e El Salvador etc.), os níveis 
de industrialização dos países deste continente são menores se com-
parados aos países do centro do capitalismo global (Europa ou os Es-
tados Unidos). Além disso, as indústrias latino-americanas, em geral 
e historicamente, têm baixo valor agregado e desenvolvimento tecno-
lógico próprio. Desta forma, se a América Latina não era um ambiente 
favorável para sindicatos fordistas, anarquistas estavam ativamente 
envolvidos em sindicatos no Brasil, Uruguai e Paraguai (1905-1906), 
Bolívia (1908, 1912 e 1926), Peru (1912) e Chile (1913) (Zimmer, 2019).

Devido à situação incipiente da base industrial na América Latina, 
o sindicalismo latino-americano liderado por anarquistas era organi-
zado principalmente no setor de serviços ou nas indústrias leves: uma 
situação difícil de imaginar para a organização fordista tradicional 
baseada em trabalho assalariado. Na Argentina, sindicatos anarquis-

2 O próprio sindicalismo revolucionário foi considerado por Albert Camus 
como modo de conter tendências revolucionárias autoritárias e fruto de um 
pensamento “mediterrâneo” diverso do modelo “germânico” marxista (Ca-
mus, 2011, pp. 341-344)
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tas costumavam organizar marceneiros, bombeiros, cabeleireiros, 
camponeses, trabalhadores portuários, marinheiros, ferreiros, ven-
dedores, motoristas, maquinistas, mecânicos e padeiros. Anarquistas 
na Argentina conseguiram organizar cerca de 25.000 pessoas traba-
lhadoras desde 1895, alcançando a notável marca de 40.000 em 1902 
(Santillán, 2005; Oved, 2013). Devem ser lembrados casos emblemáti-
cos de repressão, assassinato e perseguições, como a Semana Trágica 
(1919) (Godio, 1972) e a Patagônia Rebelde (1920-1921) (Bayer, 1980).

No Brasil, a greve geral de 1917 em São Paulo começou na indústria 
têxtil (uma indústria leve e geralmente pouco associada ao fordismo) 
e depois incorporou servidores civis, do transporte, imprensa e ofícios 
variados do setor urbano. Somente na cidade de São Paulo, anarquis-
tas organizaram 70.000 pessoas trabalhadoras, com revoltas seme-
lhantes em todo o Brasil. A repressão às mobilizações populares anar-
quistas por meio da ação direta se manifestou em extermínios, prisões 
(Ilha das Cobras), campos de concentração (Ushuaia e Clevelândia) e 
leis para deportação de imigrantes (Leuenroth, 1963; Oliveira, 2009).

Como a organização trabalhista anarquista na América Latina 
não se limitava à indústria, a agenda política também não se limi-
tava aos salários. A questão da carestia de vida, por exemplo, foi 
entendida pelos sindicalistas de tendência revolucionária como a 
falta de acesso a recursos básicos, além dos baixos salários, relacio-
nada também à competição por empregos entre homens, mulheres e 
crianças (Goulart, 2013). Melhorar a vida das pessoas também estava 
relacionado à liberdade de associação e menor tempo de trabalho, 
que foram considerados estrategicamente como passos em direção 
à revolução. Aqui, há semelhanças com o Primeiro de Maio de Chica-
go (Haymarket May Day), onde sindicatos revolucionários apoiaram 
a desejo popular por horas de trabalho mais curtas (Zimmer, 2019). 
Sindicalistas anarquistas brasileiros, como José Oiticica, presente na 
organização da greve geral do Rio de Janeiro em 1918 (Nébias, 2009; 
Bartz, 2014), vincularam o avanço dos direitos trabalhistas ao objeti-
vo da revolução (Salgado, 2012). Essas pautas imediatas vinculadas 
ao fim “revolucionário” também foram defendidas por Edgar Rodri-
gues (1987) em sua posterior revisão do sindicalismo revolucionário.

A agenda latino-americana para a emancipação da classe traba-
lhadora, além das questões econômicas, estava alinhada a tendên-
cias da Europa Latina, especialmente da Confederação Nacional de 
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Trabalhadores espanhola (CNT). Esse processo continuaria com a 
fundação da Federação Anarquista Ibérica (FAI), em 1927, até a Revo-
lução Espanhola (1936-1937) (Damier, 2009, p. 64-87).

Nesse momento, uma série de práticas anarquistas estratégicas 
sob o guarda-chuva do anarco-sindicalismo estava ocorrendo na Es-
panha: assembléias de bairro, organizações comunitárias, comitês de 
defesa e milícias (Wetzel, 2018). As Mujeres Libres (coletivo no âm-
bito da CNT) organizaram mais de 30.000 mulheres. O anarco-sin-
dicalismo espanhol também estava vinculado às Escolas Modernas, 
projetadas por Francisco Ferrer e inspiradas na auto-organização 
obreira; à Semana Trágica de 1909 contra a ação colonial no Marro-
cos; as greves de inquilinos de 1883, 1905 e 1919; e a greve de 1930 en-
volvendo a CNT, construção civil, comunidades do bairro e inquili-
nos e a luta contra a carestia de vida. Mais uma vez, vale ressaltar que 
os militantes conhecidos da CNT e da FAI eram barbeiros, garçons, 
professores, motoristas e até expropriadores – funções desconheci-
das pelo sindicalismo de ordem fordista (García, 2018; Wetzel, 2018).

Seguindo uma história operária influenciada pelo sindicalismo 
dos Mártires de Chicago, o sindicalismo na região industrial do ABC 
paulista tomou como mito de origem o assassinato do jovem anar-
quista Constantino Castellani, em Santo André, na greve de 1919. A 
União Operária de São Bernardo do Campo3, associada à Confedera-
ção Operária Brasileira (COB), foi criada no contexto do primeiro de 
maio de 1918, como um sindicato revolucionário liderado por anar-
quistas que “unia” profissionais de ofícios vários. Herdeira da Liga 
Operária  de São Bernardo (1907), que já era aderente à Federação 
dos Operários do Estado de São Paulo (FOSP), a União Operária te-
ria sido planejada a partir de 1914 por autonomistas com tendência 
à ação direta (Costa, 2019), seguia o “programa” de Chicago e cobria 
todas as categorias profissionais. Segundo Armando Mazzo, um dos 
primeiros anarquistas a se tornar comunista e reorganizar a União 
Operária, em 1928, os anarquistas faziam discursos incendiários que 
sempre terminavam reafirmando a necessidade de enforcar os ca-

3 Nome do município que, àquela época, englobava toda a região do que 
hoje é o ABC paulista, ainda que a zona industrial se concentrasse no bairro 
operário que é hoje a cidade de Santo André.
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pitalistas. Como testemunhou Natalino Vertematti, outro camarada 
de Castellani: “Me identifiquei com o anarquismo. Seguimos o sin-
dicalismo anarquista. Ou socialismo. Mas eu fiquei num meio tem-
po. O anarquismo é uma filosofia. Minha mãe e meu pai não eram 
fanáticos, minha avó sim. […] Tínhamos fundado a Liga (sic) porque 
o operariado estava cego, todo disperso. Homens e mulheres eram 
submetidos até a certos trabalhos escravos. Procuramos fazer o es-
clarecimento de massa” (Costa, 2019, pp. 13-37).

Castellani, tecelão e secretário geral da União Operária aos 18 
anos, foi morto pela polícia durante uma marcha saída da tecelagem 
Ipiranguinha e destinada a convencer as pessoas trabalhadoras da 
marcenaria Streiff a participar da greve geral de 1919. Depois de mui-
tos dias conturbados, as lideranças da União Operária foram presas, 
deportadas ou enviadas para a prisão da Ilha das Cobras, encarcera-
das por cerca de 10 anos. A União Operária acabou sendo recriada 
por comunistas uma década depois e se fragmentou, nos anos 30, 
com a obrigação oficial dos sindicatos setoriais varguistas, ainda que 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André (1933) tenha herdado 
vários elementos do sindicalismo revolucionário da União Operária, 
como a organização por região e a ação direta (French 1995). Depois 
de quase meio século, com a chegada das principais empresas auto-
mobilísticas em São Bernardo do Campo, surgiu um novo sindicato: 
o dos Metalúrgicos do ABC, assegurando para si a força de trabalho 
das grandes linhas de montagem de veículos, competindo com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Santo André, ao qual se uniria somente 
por um curto período nos anos 90 do século XX.

 Apesar das influências anarquistas e revolucionárias tanto em 
Santo André quanto na formação da Central Única dos Trabalhado-
res (Samis, 2010), tributária dos Metalúrgicos do ABC, o “novo sindi-
calismo” do ABC, composto por uma elite de trabalhadores fordistas, 
mais interessados em empregos estáveis do que em revolução (con-
fira Vasconcelos, 2005; Moraes, 2019), foi levado à conciliação com 
a burguesia e o Estado, estendendo sua influência até a eleição de 
seu maior líder, Lula, para a presidência do Brasil em 2002 (confi-
ra Ab’Sáber, 2015). Como no Brasil, em todo o continente americano 
o sindicalismo anarquista foi progressivamente derrubado por um 
modelo sindical corporativo/estatal.
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Este exemplo ilustra o distanciamento do sindicalismo anarquista 
pelo “novo sindicalismo” fordista dos anos 70 e 80 do século XX, con-
siderando o ABC paulista como caso exemplar que influenciaria todo 
o país. Hoje, o ciclo neo-populista no Brasil chegou ao fim e o país 
enfrenta alta taxa de desindustrialização, desregulamentação traba-
lhista, desmantelamento da previdência social e assim por diante. 
Contra tudo isso, o sindicalismo anarquista tem sido rememorado 
(Vasco; Crispim 2014; Costa, 2019) e o sindicalismo revolucionário 
renasce dentro de organizações como a Federação das Organizações 
Sindicalistas Revolucionárias do Brasil (FOB). Os membros da FOB 
trabalham amplamente no setor educacional. A agenda política da 
FOB inclui lutas mais amplas, como racismo, patriarcado, colonia-
lismo e questões antifascistas em geral, incluindo empregadas do-
mésticas, informais, vendedores ambulantes, pequenos agricultores, 
indígenas e assim por diante. Além disso, práticas anarquistas his-
tóricas também fazem parte dos repertórios políticos da FOB, como 
autogestão e ajuda mútua (FOB, 2019).
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MIR – MOVIMIENTO DE IZ-
QUIERDA REVOLUCIONARIA:

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
Autor: MIR

Fonte: cedema.org, 09/1965 (http://bit.do/fzehP) 
Tradutor: Vitor B. Mattos

Prefácio (por Vitor B. Mattos) – O que o 
MIR fundacional pode nos ensinar hoje?
O Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR) do Chile, nasce 

em 1965 como fruto de um processo de anos de confluência das forças 
revolucionárias de esquerda do país, em um contexto de aceleração 
e acirramento da luta de classes nacional e mundialmente, onde a 
crise revolucionária do imperialismo e do capitalismo dependente, 
junto com seus modelos tradicionais de dominação burguesa, se 
confluía com a crise também nos já tradicionais partidos socialistas 
e comunistas contaminados com programas revisionistas de 
etapismo, retaguardismo ante a burguesia, transição pacífica e 
colaboracionismo de classe.1

Nesse contexto, a particularidade da formação do MIR é a conquista 
da unidade das forças revolucionárias sem o rebaixamento de seu 
programa. Essa formação da unidade das forças revolucionárias 
vem desde 1960 com a construção do Movimento 3 de Novembro 
(M3N), união de militantes anarco-sindicalistas, militantes do PS e 
trotskistas do Partido Obreiro Revolucionário (POR), um movimento 

1 Para mais sobre o contexto da formação do MIR e do processo de unidade 
das forças revolucionárias, de 1960 a 1965, nas palavras de um próprio mil-
itante mirista, ler Luis Vitale em sua “Contribución a la historia del MIR 
(1965-1970)”
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revolucionário de unidade que atuava dentro e fora dos partidos 
tradicionais (em especial o PS). Em outubro de 1961, o M3N se 
transformaria no Movimento de Forças Revolucionárias (MFR) a 
partir da sua união com o grupo anarquista Movimento Libertário 
7 de Julho, com o Partido Operário Revolucionário e militantes sem 
partido. O “longo e demorado de unificação de 8 organizações,” que 
tem sua origem no M3N e no MRF, será o embrião do MIR, surgido 
do processo de “unidade revolucionária que estava ocorrendo entre 
a VRM2 e o PSP3 desde 1964, processo que conduziu ao Congresso de 
Fundação do MIR em 15 de agosto de 1965.4”

Assim, o Congresso de Fundação do MIR, uma organização 
Marxista Leninista, seria realizado justo na sede do Movimento 
(Anarquista) Libertário 7 de Julho, e lá seria formulada a Declaração 
de Princípios, aqui traduzida, o Programa e uma Tese Político-Militar.5

Se pode se dizer que há algum ecletismo6 nos documentos 

2 Vanguarda Revolucionária Marxista: Grupo formado em 1963 a partir da 
Vanguarda Nacional Marxista (VNM), uma ruptura do PC Trotskista de 
1962, de militantes da Federación Juvenil Socialista de Concepción y Santi-
ago, do Movimento Revolucionário Comunista (MRC), ruptura maoista da 
Juventudes Comunistas que se une em 1964, e outros militantes e grupos 
rompidos do PC e das Juventudes Comunistas. (SALINAS 2013).
3 Partido Socialista Popular, formado pelo Partido Obreiro Revolucionário 
(POR), um setor do Movimento de Esquerda Independente (MIDI), a revista 
Polemica, a Oposição Socialista de Esquerda (OSI), e a maioria dos comitês 
regionais de Coquimbo e Talca do Partido Socialista (PS) e organizações do 
mesmo partido do sul do país, ex-dirigentes do PS e dirigentes “poblacion-
ales” (de ocupações de terra e periferias). (SALINAS 2013).
4 Citações traduzidas de VITALE, Luis. “Contribución a la historia del MIR 
(1965-1970)” p. 6.
5 Tese em que o MIR tece uma crítica ao foquismo, enfatizando a neces-
sidade do trabalho de base, da organização vanguarda proletária, dos tra-
balhadores e do povo oprimido, para além, e como condição, da luta armada.
6 Uma organização Marxista Leninista com seu princípio Primeiro que mais 
parece de uma organização Comunista de Esquerda ou até Anarquista. Con-
ceitos Trotskistas como crise de direção e revolução permanente junto com 
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fundacionais, – Programa e Declaração de Princípios– é evidente em 
sua leitura a união de diferentes tradições esquerdistas (trotskistas, 
maoistas, marxistas-leninistas, anarquistas, etc.) a partir do 
programa máximo: a centralidade da luta de classes, organização da 
vanguarda do proletariado, união operário-camponesa, revolução 
armada, coletivização dos meios de produção, luta contra a crise de 
direção do proletariado e contra o revisionismo, internacionalismo 
revolucionário e a substituição do Estado burguês pela democracia 
proletária, baseada em concelhos operários (soviets) rumo a 
destruição do Estado7. Assim o MIR não só negava o sectarismo muito 
presente na esquerda radical, mas também negava uma unidade que 
rebaixasse as tarefas revolucionárias ao segundo plano, unidade 
somente a partir do programa mínimo (defesa da democracia e do 
desenvolvimento nacional, luta contra o fascismo ou imperialismo, 
sem a luta revolucionária e com aliança a setores pequeno-burgueses 
e burguesia progressiva).

Hoje, como nos 1960 e a mesmo ntes, o chamado a unidade é 
monopolizado por aqueles que querem que abandonemos tudo frente 
a essa “unidade” com, inclusive, nossos inimigos de classe, “exigindo” 
somente o mínimo possível. Enquanto isso, as organizações de 
esquerda revolucionária do Brasil vem ou se fragmentando ou se 
“endireitando” e virando, de fato, extensões do parlamentarismo 
pequeno-burguês. Pouco, ou nada, se tem avançado na unidade das 
forças revolucionárias, que não conseguem resolver nem querelas 
antigas de movimento estudantil. É urgente retomar a experiência de 
unidade revolucionária do MIR para que a esquerda revolucionária 
retome o seu protagonismo, para que consiga sair da posição 
defensiva e expectadora que tem tido.

pontos enfatizando questão nacional e semifeudalidade, típicos da tradição 
Marxista Leninista e Maoista, etc.
7 Para outra leitura em português sobre como se realizou a prática do MIR, 
sua realção com a Unidad Popular de Allende e sobre como leninista era sua 
estratégia e concepção política, ler MARINI, Ruy Mauro: Duas Estratégias 
no Processo Chileno, em “O Reformismo e a Contrarrevolução: Estudos so-
bre o Chile”, Expressão Popular, 2019.
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Declaração de princípios do MIR (set/1965)8 

I
O MIR se organiza para ser a vanguarda marxista-leninista da 

classe trabalhadora e camadas oprimidas do Chile, que buscam 
a emancipação nacional e social. O MIR se considera o autêntico 
herdeiro das tradições revolucionárias chilenas e o continuador 
da trajetória socialista de Luis Emilio Recabarren, o líder do 
proletariado chileno. A finalidade do MIR é derrubar o sistema 
capitalista e o substituir por um governo de operários e camponeses, 
dirigido pelos órgãos do poder proletário, cuja tarefa será construir o 
socialismo e extinguir gradualmente o Estado até chegar a sociedade 
sem classes. A destruição do capitalismo implica um enfrentamento 
revolucionário das classes antagônicas.

 
II
O MIR fundamenta sua ação revolucionária na luta de classes. Os 

exploradores, de um lado, assentados na propriedade privada dos 
meios de produção e circulação; e do outro, os explorados, a gigante 
maioria da população que só contam com sua força de trabalho, dos 
quais a classe burguesa extrai sua mais-valor. O MIR reconhece o 
proletariado como a classe da vanguarda revolucionária que deverá 
ganhar para sua causa os camponeses, intelectuais, técnicos e a 
classe média empobrecida. O MIR combate intransigentemente 
aos exploradores, orientando-se nos princípios da luta de classe 
contra classe e rechaça categoricamente toda estratégia tendente a 
amortecer essa luta.

 

8 A seguinte declaração de princípios é de autoria do Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) do Chile, publicada em setembro de 1965. 
A tradução foi feita a partir da transcrição disponível no Centro de Docu-
mentación de los Movimentos Armados (CEDEMA): <http://bit.do/fzenV>. 
(Consultado em 18 de dezembro de 2019).
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III
Esse século é o século da agonia definitiva do sistema capitalista. 

O desenvolvimento tecnológico não há servido para evitar as crises 
periódicas, os milhões de desempregados e a pauperização, porque 
no regime capitalista a produção é social, mas sua apropriação 
é individual. O sistema capitalista em sua etapa superior, o 
imperialismo, não pode oferecer à humanidade outra perspectiva 
que não seja o regime ditatorial e a guerra como tentativa última 
para sair da crise crônica de suas estruturas. Pretende ocultar, em 
determinados períodos, seu regime de ditadura burguesa, exercido 
através do Estado opressor, falando em abstrato da liberdade, mas 
suas condições o levam inevitavelmente ao fascismo.

 
IV
O aspecto mais sobressalente deste século é o caráter mundial 

que há adquirido o processo revolucionário. Todos os continentes 
têm sido sacudidos pela história e a relação de forças entre as classes 
têm mudado em sentido desfavorável ao imperialismo. Um terço da 
humanidade — mais de um bilhão de pessoas — há saído da órbita do 
capitalismo e está construindo o socialismo. O triunfo da revolução 
em numerosos países atrasados vem demonstrado que todas as 
nações têm condições objetivas suficientes para realizar a revolução 
socialista; que não há proletariado “maduro ou imaturo”. As lutas 
por libertação nacional e por reforma agrária vão se transformando, 
através de um processo de revolução permanente e ininterrupta, 
em revoluções sociais, demonstrando assim que sem a derrocada 
da burguesia não há possibilidade efetiva de libertação nacional 
e integral reforma agrária, tarefas democráticas que se combinam 
com medidas socialistas.

A revolução nos países coloniais e semicoloniais não resolveu 
ainda os problemas básicos do socialismo. Enquanto a revolução 
não triunfa nos países altamente industrializados, sempre estará 
aberto o perigo de uma guerra nuclear e não se poderá alcançar a 
sociedade sem classes. O imperialismo não será derrotado com a 
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mera competição econômica entre os regimes sociais opostos em 
um mundo formal de coexistência pacífica, senão que por meio da 
revolução socialista nos bastiões do imperialismo.

 
V
As condições objetivas estão mais do que maduras para a 

destruição do sistema capitalista. Apesar disso, o reformismo e o 
revisionismo seguem em traindo aos interesses do proletariado. Daí 
que a crise da humanidade se concretiza na crise mundial de direção 
do proletariado. Não obstante, o processo revolucionário das últimas 
décadas produziu uma crise nos partidos políticos tradicionais de 
esquerda, e começam a surgir novos movimentos revolucionários 
que abrem a perspectiva histórica para a superação da crise de 
direção do proletariado.

 
VI
O Chile tem se convertido em um país semicolonial, de 

desenvolvimento capitalista atrasado, desigual e combinado. 
Apesar de seu atraso o Chile não é um país agrário, senão industrial 
e minerador. Em 150 anos de desgoverno, as castas dominantes 
têm retardado a agricultura, a mineração e a indústria, entregado 
nossas principais fontes de produção ao imperialismo, hipotecado a 
independência nacional com pactos e compromissos internacionais; 
converteram o Chile em um dos países com mais baixas expectativas 
de vida, de mais alta mortalidade infantil, de maior analfabetismo, 
déficit alimentar e habitacional. A trajetória das classes dominantes 
desde a declaração da nossa independência no século passado até 
o presente, há demonstrado a incapacidade da burguesia criolla e 
seus partidos para resolver as tarefas democrático-burguesas que 
são, fundamentalmente, a libertação nacional, a reforma agrária e a 
liquidação dos vestígios semifeudais. Rechaçamos por conseguinte, 
a “teoria das etapas” que estabelece, equivocadamente, que primeiro 
há que se esperar uma etapa democrático-burguesa, dirigida pela 
burguesia industrial, antes de que o proletariado tome o poder.
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Combateremos toda concepção que alimente ilusões na “burguesia 
progressista” e pratique a colaboração de classes. Sustentamos 
enfaticamente que a única classe capaz de realizar as tarefas 
“democráticas” combinadas com as socialistas, é o proletariado, a 
frente dos camponeses e da classe média empobrecida.

 
VII
As direções burocráticas dos tradicionais partidos da esquerda 

chilena defraudam as esperanças dos trabalhadores; em vez de 
lutar pela derrocada da burguesia, se limitam a propor reformas ao 
regime capitalista, no terreno da colaboração de classes, enganam 
aos trabalhadores com uma dança eleitoral permanente, esquecendo 
da ação direta e da tradição revolucionária do proletariado chileno. 
Inclusive, sustentam que se pode alcançar o socialismo pela “via 
pacífica e parlamentar”, como se em alguma vez na história as classes 
dominantes houvessem entregado voluntariamente o poder.

O MIR rechaça a teoria da “via pacífica” porque ela desarma 
politicamente o proletariado e por se resultar inaplicável, já que 
a própria burguesia é quem a resistirá, incluso com a ditadura 
totalitária e a guerra civil, antes de entregar pacificamente o poder. 
Reafirmamos o princípio marxista-leninista de que o único caminho 
para derrubar o sistema capitalista é a insurreição armada.

 
VIII
Frente a esses fatos, assumimos a responsabilidade de fundar o 

MIR para unificar, por cima de todo sectarismo, os grupos militantes 
revolucionários que estão dispostos a empreender rápida, mas 
seriamente, a preparação e organização da Revolução Socialista 
Chilena. O MIR se define como uma organização marxista-leninista, 
que se rege pelos princípios do centralismo democrático.
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A UNIDADE                                                   
DA AMÉRICA LATINA

Autor:Ruy Mauro Marini
Fonte: El Sol de México, 20.01.1977. (http://bit.do/fzejP)

Tradução: Alexandre Wellington dos Santos Silva
 

A percepção da América Latina como uma unidade capaz de ser 
analisada globalmente e de enfrentar soluções também globais é um 
fenômeno relativamente recente, típico do período pós-guerra. Um 
fator decisivo para isso foi a aceleração do processo mundial de des-
colonização, que - ao tornarem-se os chamados países de Terceiro 
Mundo conscientes da sua própria situação - trouxe mudanças no 
campo das ciências sociais. É neste contexto que se encontra o con-
ceito de subdesenvolvimento e as teorias construídas nesse contexto.

A descolonização não foi, no entanto, o único fator. Um papel re-
levante foi também a adoção da doutrina geopolítica pelos Estados 
Unidos, como base da sua política internacional. Essa disciplina, que 
veio para substituir a chamada geografia política e que ganhou status 
oficial com o nazismo, forneceu aos estrategistas americanos a es-
trutura para o desenho de sua política em um mundo dividido entre 
dois grandes blocos. Progressivamente, a geopolítica também seria 
assimilada pelas elites governantes da América Latina, especialmen-
te as militares.

Finalmente, seria necessário considerar que condições objetivas, 
derivadas do desenvolvimento econômico latino-americano, favo-
receram a percepção dessa unidade. A desorganização da economia 
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mundial capitalista, que começou com a guerra de 1914 e continuou 
com a crise de 1929 e a segunda guerra, não só impulsionou a indus-
trialização na região - ou, mais precisamente, em alguns países da 
região - como também estimulou o comércio intrarregional. Isto 
atravessou um período particularmente próspero durante a Segunda 
Guerra Mundial.

Por outro lado, por volta dos anos 50, o problema que as jovens 
burguesias industriais latino-americanas enfrentavam para se adap-
tarem à nova estrutura do comércio mundial e ao processo de inter-
nacionalização do capital, promovido pelas metrópoles capitalistas, 
forçou a busca de soluções conjuntas. No plano diplomático, a ini-
ciativa pioneira foi designada ao Brasil, com a chamada “Operação 
Pan-Americana”; no plano econômico, foi designada à ALALC1. Mas 
o principal esforço, nesses anos, voltou-se para o campo científico e 
ideológico, com a CEPAL desempenhando um papel de liderança.

A unidade latino-americana, como então foi percebida, corres-
pondia a uma concepção profundamente ingênua. De fato, ela foi 
tomada como certa quando se tratava de um processo que estava ape-
nas começando, rompendo o vínculo satelitezante que privou os dife-
rentes países latino-americanos de sua relação antes da guerra com 
as metrópoles imperialistas. Além disso, ignorava que esta América 
Latina, que queria ser vista como uma simples totalidade, atravessa-
da por contradições internas e caracterizada por desenvolvimentos 
desiguais e por vezes contraditórios das suas partes constituintes.

A consciência dessa realidade só ocorreu na segunda metade dos 
anos 60 e teve um impacto nas ciências sociais semelhante ao que 
a concepção ingênua teve. É verdade que a nova abordagem que 
passou a predominar nas ciências sociais latino-americanas - a da 
dependência - tendeu inicialmente a privilegiar, e muitas vezes a 
generalizar sem base suficiente, os aspectos comuns das formações 
socioeconômicas da região. Mas, desde o início, as análises de de-
pendência se preocupavam com a diversidade interna do processo 
latino-americano, e procuravam captar quer através do uso de proce-

1 N. do T: Associação Latino-Americana de Livre Comércio, criada em 1960.
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dimentos formais de classificação tipológica, quer através do uso de 
conceitos que, tal como o sub-imperialismo, a dinâmica econômica e 
política do subcontinente.

Quanto se avançou na compreensão da realidade latino-ameri-
cana, tomada na sua unidade e diversidade, fica demonstrado pela 
ênfase colocada hoje nos aspectos contraditórios e simultaneamente 
interdependentes que a caracterizam. Essa ênfase tende até a exa-
gerar, estabelecendo dicotomias simplistas que procuram se opor a 
blocos que não chegam a sê-los (como o suposto antagonismo entre 
os países do Pacto Andino e os da Cuenca del Plata). E até chegar a 
opções extremas que seriam dadas na América Latina, por exemplo, 
entre a democracia e o fascismo.

A realidade é que, ao proceder desta forma, estão privilegiando os 
aspectos conflituosos de um processo em que se abrem tendências 
mais profundas. São estas tendências que devem ser trazidas à luz. 
Para além dos movimentos transitórios e mutáveis que não mostram 
sinais de cristalização, o que está acontecendo na América Latina é o 
desenvolvimento de um processo de integração econômica, política 
e militar, bem como a reestruturação do seu aparato produtivo na-
cional para responder às exigências da nova divisão internacional do 
trabalho.

É inevitável que este processo se desenvolva colapsando Estados, 
convulsionando sociedades, subvertendo padrões econômicos. O 
que é importante saber é se os seus resultados estão necessariamente 
contidos nas causas que lhe deram origem, ou se podem significar 
uma ruptura com eles, e a sua superação. Em outras palavras, se a 
unidade latino-americana que está sendo construída será apenas 
mais um momento na história do nosso capitalismo dependente, ou 
se será o início de uma nova etapa que implica a liquidação definitiva 
dessa forma de sociedade. 
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O MUNDO DE ABAIXO           
CRESCE EM SILÊNCIO

Autores: Raúl Zibechi e Juan Wahren
Fonte: El Salto Diario. 26.08.2019 (http://bit.do/fzek4)

Tradução: Alexandre Wellington dos Santos Silva

Há vida (e luta) para além das eleições. Em nossos países (Argen-
tina, Uruguai), desde os holofotes da mídia até as conversas entre os 
ativistas dos movimentos sociais estão focados e concentrados nas 
próximas eleições, com a esperança de que, desta vez, haja mudan-
ças. Embora saibamos que estas mudanças não vêm de cima e que 
as mudanças reais são aquelas que construímos desde abaixo e por 
baixo, de vez em quando nos deixamos arrastar pelos fogos de artifí-
cio das eleições. Voltamos a diluir o nosso poder de fazer por baixo, 
delegando poder para cima...

No entanto, os povos da América Latina continuam a construir 
seus outros mundos, muito lentamente, contra a maré, na escuridão 
da vida cotidiana, longe, bem longe das campanhas que desperdiçam 
recursos e discursos.

Quem poderia saber que este ano foi criada a Guarda Comunitá-
ria Indígena “Whasek” Wichi no Impenetrable, no Chaco, Argentina? 
Quem sabia da criação do Governo Territorial Autônomo da Nação 
Wampis, no norte do Peru, caminho que outros três povos amazôni-
cos estão começando a percorrer?

Quantos meios de comunicação social noticiaram que o povo ma-
puche do sul do Chile recuperou 500 mil hectares pela via da ação 
direta desde os anos 90, quando a democracia foi restaurada para 
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encurralá-los com a aplicação da lei antiterrorista herdada da dita-
dura de Pinochet, mas depois aplicada igualmente pelos governos 
progressistas e conservadores?

Onde podemos ler sobre a tremenda luta do povo Tupinambá do 
sul da Bahia, Brasil, que em poucos anos recuperou 22 fazendas, mi-
lhares de hectares, apesar da repressão e tortura de seus líderes?

Quando dedicaremos algum tempo para comentar a vitória das 
30 comunidades de Molleturo (Azuay, Equador) que conseguiram de-
ter a mineradora chinesa Ecuagoldmining, depois de incendiar sua 
sede? Quem fala da recente vitória dos camponeses de todo o Vale 
do Tambo, sobre a mineração de cobre em Tía María, no sul do Peru?

Agora vemos como os povos maias do sul do México, organizados 
no Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), entraram na 
ofensiva e quebraram o cerco militar e informativo do governo mexi-
cano à autoproclamada “Quarta Transformação”, criando sete novos 
caracoles e quatro municípios autônomos, elevando o total para 43 
espaços de autogoverno zapatista naquela região.

O governo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saudou e 
concedeu “sua aprovação” aos novos municípios zapatistas autôno-
mos. Não sabemos o que os zapatistas responderão, mas podemos 
ver que em todos estes anos eles têm de fato construído sua autono-
mia nos territórios insurgentes onde estão localizados sem a necessi-
dade de qualquer aprovação governamental.

Os Acordos de San Andrés assinados em 1996, que reconheceram 
a autonomia dos povos indígenas em todo o México, foram negados 
e traídos por cada governo sucessivo; isso não impediu o crescimento 
da autonomia no território zapatista e em dezenas de municípios au-
tônomos de outros povos indígenas do país. Mais do que aprovar ou 
não, em palavras, estes processos de autonomia, o governo de AMLO 
poderia muito bem pôr em prática os Acordos de San Andrés e deixar 
que a autonomia indígena continue a florescer em vez de continuar 
e fortalecer o cerco policial e militar às comunidades em rebelião, 
como as próprias comunidades indígenas de Chiapas, tanto Zapatis-
tas como muitos outros não-Zapatistas, têm vindo a denunciar.
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Para nós, estes fatos são motivo da maior alegria e enchem-nos de 
entusiasmo e esperança, pois confirmam a decisão política de cons-
truir com os de baixo, de forma autônoma, nossa saúde e educação, 
nossos espaços de vida e nossa justiça, com base em nossos próprios 
poderes que criamos por fora do Estado.

Conseguiram romper o cerco que dezenas de milhares de solda-
dos têm mantido desde a revolta de 1 de Janeiro de 1994, quando o go-
verno decidiu mobilizar metade das suas tropas para circundar e cer-
car as comunidades rebeldes autônomas zapatistas. Como é que os 
zapatistas conseguiram multiplicar-se, sair do cerco e construir mais 
mundos novos? Como os de baixo sempre fazem: “Companheiras de 
todas as idades se mobilizaram para falar com outras irmãs com ou 
sem organização”, explica o Subcomandante Insurgente Moisés em 
seu último comunicado. As mulheres e os jovens são os que foram 
conversar com seus pares de outras comunidades, não para conven-
cê-los, porque as e os oprimidos sabem o que são, mas para se orga-
nizarem juntos; para se governarem juntos.

Nessa mobilização silenciosa entre os debaixo, eles viram que as 
esmolas dos governos (o que nós aqui pomposamente chamamos de 
“políticas sociais” e que nada mais é do que contra-insurgência) fe-
rem a dignidade por causa do desprezo e do racismo que implicam. 
Novos mundos nascem por contágio e necessidade, sem seguir as 
instruções dos manuais do partido, nem as receitas pré-determina-
das de antigos ou novos líderes.

Como perdemos a “mais bela capacidade do revolucionário”, a 
de sentir “no fundo, qualquer injustiça feita a qualquer pessoa, em 
qualquer parte do mundo”, como dizia Che? Por que não devemos ser 
mais felizes quando, em qualquer parte do mundo, os de baixo colo-
cam sua dignidade como um escudo diante dos poderosos, levantan-
do outros mundos, como os curdos no norte da Síria?

Nós, militantes, precisamos reformar nossos sentidos e senti-
mentos de vida, reencontrar-nos com nossos próprios fogos e reto-
mar a luta além dos fogos de artifício das eleições, confiar novamente 
em nossa própria potência e autogovernar-nos longe do Estado, de-
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salienar-nos e descolonizar-nos para caminhar juntos, não na frente, 
mas marcando linhas, ombro a ombro com as rebeliões que seguem 
(re)emergindo de baixo por baixo em toda a Nossa América.


