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CADERNO DE DEBATE MARXISTA

Apresentamos uma série de Cadernos de Debate Marxista. Neles estão compilados diversos 
artigos, polêmicas e documentos destinados a esclarecer pontos programáticos, teóricos e a partir 
dai desenvolver uma posição marxista sobre pontos chaves, em luta contra o revisionismo.

O Caderno de Debate Marxista Nº 1, está dedicado à Política Militar do Proletariado e a Insur-
reição, com o objetivo de desenvolver uma visão marxista perante o estado, seu aparato repressi-
vo, definindo uma política precisa perate a polícia e perante as Forças Armadas. 

Neste compilado começamos por reproduzir um extrato de um debate feito com a Tendência 
Quarta Internacionalista (TQI) composta pelo Partido Operário Marxista-Massas (POR-MASSAS) 
de Argentina e a Fração Trotskista-Vanguarda Proletária (FT-VP) do Brasil, desde a Fração Trot-
skista Internacionalista (agrupamento internacional composto pela Liga Obrera Internacionalista da 
Argentina, Grupo Obrero Internacionalista do Chile, Fração Tortskista Internacionalista da Bolívia 
e Liga Trotskista Internacionalista do Peru). Aqui estão colocadas as posições desde a teoria e o 
programa do marxismo perante a polícia, o exército e a insurreição. Se bem essa discussão foi feita 
no ano 2004, hoje cobra toda atualidade perante as insurreições que se desenvolveram no Magreb 
e Oriente Médio, e que, a partir desta luta teórica se pode definir que a luta contra o revisionismo da 
TQI, é a luta teórica que está colocada para o conjunto da “Nova esquerda” hoje. (Pág. 3-18)

Também reproduzimos neste Caderno a posição que teve nossa corrente perante a militarização 
dos morros e favelas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, na transição do governo Lula-Dilma no 
final do ano 2010. A diferença com a posição levantada por todas as organizações de esquerda 
era clara, todas elas determinavam uma polítca de colaboração de classes, todas submetidas aos 
governos bolivarianos. Contra essa posição desenvolvemos uma política de classe para enfrentar 
essa verdadeira ação repressiva contra os explorados cariocas e de todo o Brasil comandada por 
Obama e Wall Street e executada pelo governo do PT, em concordancia com todas as frações 
burguesas e seus partidos, sustentada por toda a burocracia pelega. Contrapomos uma política 
desde as organizações de luta da classe operária e dos explorados para resolver o problema da 
insegurança, do narcotráfico e acabar com a repressão do estado burguês assassino (Pág. 20-24).

Por último reproduzimos uma recente polêmica com todas as correntes de esquerda, perante a 
última “greve” policial. Partindo das lições conquistadas até aqui, desenvolvemos dita polêmica que 
concentra a bagajem teórica e programática que está concentrada em toda a luta política que de-
terminamos na discussão com a TQI. Essa polêmica só confirma o que já afirmávamos em 2004 e 
expressa que as correntes da esquerda reformista não só não reverteram sua tendência revisonista, 
senão que aprofundaram esse camino em direção ao pantano total, como confirmam as posições 
levantadas durante a última “greve policial” por toda a esquerda. (Pág. 25-27)

Equipe Editorial CORJA-FLTI

E-mail: croja.flti@gmail.com / Site: flti-ci.org / Facebook: Luta Pela Base - Croja/FLTI
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Acreditamos camaradas, que o vosso documento 
confirma que é aqui, ao redor da política militar 
do proletariado – isto é, o programa para dividir 

e destruir às forças armadas, e em particular, à polícia – 
é onde está o central das diferenças. A nosso entender, 
não se trata de diferenças menores, já que, tal como o 
colocamos na nossa carta do dia 24/12, fazem, nada 
mais, nada menos, que a preparação da insurreição 
como arte, para avariar e destruir o aparelho do Estado 
burguês, em particular suas forças armadas.

Vocês, afirmam em seu documento que a luta é 
“por destruir as forças armadas e policiais” e que 
compartilham “as lições de toda revolução que 
mostrou que, nas mesmas, um setor se vira do lado 
dos insurrectos, outro setor se anula e se mantém à 
margem e existe um amplo setor que combate a morte 
à revolução, sua direção e seus militantes”. Até aqui, 
temos acordo. Depois, dizem que “Este fato objetivo, no 
entanto, deve implicar por parte dos revolucionários 
um trabalho subjetivo, preparatório e que 
não pode estar limitado ao período da insurreição” 
(negritas nossas). Novamente, isto é correto, e 
coincidimos. Mas a partir de ali, a nosso entender, 
começa o desbarranque e a confusão, porque vosso 
documento continua dizendo: “Por que alguém poderia 
aceitar fazer um apelo a polícias, soldados e suboficiais 
em uma situação insurrecional, mas não aceitaria que 
em uma passeata ou uma greve (além das necessárias 
medidas de autodefesa) se chame a desobedecer 
aos superiores e não reprimir a manifestação? Na 
Argentina em algumas passeatas, vimos e somos parte 
daqueles que armados com paus e bombas molotov 
cantávamos “Polícia, que triste se vê, não te pagam 
merda nenhuma e ainda por cima nos reprimem”. 

Nós achamos que, para além de alguma precisão, esta 
política é essencialmente correta. Com certeza em uma 
situação que ainda não é revolucionária terá poucos 
resultados imediatos, mas faz parte das ‘tarefas 
preparatórias’”. 

Camaradas, nós sabemos que essa consigna tão 
cantada, é um ataque dos manifestantes contra a 
polícia, expressando seu ódio e seu desejo de destruí-
la, e em absoluto uma consigna que expresse um apelo 
a que esta se sindicalize como vocês propõem. Depois 
em seu documento vocês dizem: “Lenin hierarquizou 
esta tarefa de trabalho nas forças repressivas ao 
incorporá-la entre as 21 condições para pertencer 
à III Internacional. A fundação da IV Internacional 
reivindica também os 21 pontos entre os quais se propõe 
o trabalho aberto e clandestino sobre as organizações 
militares”. Mais adiante, vocês insistem, camaradas, 
na necessidade de lutar pela sindicalização da polícia, 
pondo como exemplos o “publicitado caso do ‘policial 
piquetero”’. Este suboficial de ideologia nacionalista 
burguesa propunha entre seus principais pontos 
(coletando vários centenas de assinaturas entre os 
polícias) colocar de pé um sindicato, reclamando 
melhoras salariais e de condições trabalhistas e 
manifestando sua negação em reprimir o povo. No 
mesmo sentido, existe em Santa Fé APROPOL, cuja 
coluna esteve presente na última grande mobilização 
de empregados estatais pelos $200 de aumento”. 

Colocam também como um caso central o Brasil, 
“onde as greves policiais tiveram um alcance nacional, 
obrigando a aprofundar a luta de classes ao interior 
das instituições”, e propõem que ali é imperioso “fazer 
um trabalho de agitação e propaganda dirigido aos 
polícias militares (soldados, cabos e sargentos), no 

* Publicado Originalmente no Boletim de Informações Operárias Internacionais (BIOI) Nº2, junho de 2004. Porta-voz da Fração Trotskista Internacionalista (FTI)
** O programa de “21 Pontos” foi o programa de reagrupamento internacional que deu origem ao Comitê de Enlace no ano 2004

10 de junho de 2004
Apaixonante debate entre a Tendência Quarta-Internacionalista (TQI) 

e a Fração Trotskista Internacionalista (Quarta Internacional)*

A propósito do programa de 21 pontos** de Convocação à Conferência Internacional... 
- Extrato da resposta da FTI (QI) aos companheiros da TQI -

CAPITULO VI:
SOBRE A POLÍTICA MILITAR DO 

PROLETARIADO E A INSURREIÇÃO

Reproduzimos a seguir, um extrato da discussão com a Tendência Quarta Internacionalista e a Fraçao Trotskista Internacio-
nalista no ano 2004. Na época estava funcionando um Comitê de Enlace Internacional que agrupava diversos agrupamentos 
e vertentes que como parte de acordos programáticos desenvolvidos em 21 pontos de programa e princípios lutavam por 
organizar uma Confernência Internacional das forças sãs do trotskismo internacionalista e das organizções operárias revolucio-
nárias. Aqui reproduzimos o Capítulo VI de dita discussão, capítulo dedicado à questão militar, às forças represivas do estado e 
à insurreição.
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sentido de transformar suas associações em sindicatos, 
como já o fizeram os polícias civis e federais” (negritas 
nossas). E finalizam propondo que “a destruição 
do Exército e a construção de milícias operárias e 
camponesas passa também por pôr em pé células 
nas forças armadas (exército, marinha, força aérea) 
e de segurança (polícias militares e civis e guardas 
municipais)”.

Precisemos então com clareza, quais são as diferenças 
existentes sobre esta questão: 

• Para vocês, os polícias são trabalhadores do Estado. 
Para nós, fazem parte de uma superestrutura cotidiana 
de controle, e não só de repressão dos trabalhadores e 
do povo em suas lutas, mas de repressão cotidiana, a 
qual é necessário dissolver e desmantelar, como assim 
também a todos os serviços de inteligência como a 
SIDE (Serviço de Inteligência Do Estado) na Argentina, 
a CIA, o FBI, o MI-5, sobre os quais vocês mantêm 
silêncio. 

• Para vocês, a chave do trabalho preparatório da 
insurreição, é a luta por sindicalizar à polícia. Para nós, 
a chave do trabalho preparatório é dissolver e desarmar 
à polícia, que as milícias operárias e os comitês de 
autodefesa garantam a segurança, e pôr em pé em cada 
luta, em cada greve, os piquetes de autodefesa, embriões 
da milícia operária. 

• Vossa posição é que a chave da preparação da 
insurreição como arte, é o trabalho conspirativo do 
partido revolucionário nas instituições armadas do 
Estado burguês. Para nós, a chave da preparação da 
insurreição como arte passa, em primeiro lugar, em que 
não se detenha o embate revolucionário das massas, para 
pôr em pé os sovietes e as milícias operárias, e dissolver 
e desamar à polícia, única possibilidade de ganhar à base 
do exército. E para isso, o partido revolucionário deverá 
ter derrotado às direções traidoras que são as que tentam 
controlar e estrangular o embate das massas para que 
não avancem em estas tarefas e para a insurreição. Sem 
estas condições prévias, a classe operária e os explorados 
– dirigidos pelo partido revolucionário que tem a 
obrigação de realizar um trabalho preparatório sobre a 
base do exército – não poderão ganhar os soldados para 
que destituam a seus oficiais, ponham em pé seus comitês 
de soldados e mandem seus delegados aos sovietes para 
preparar a tomada do poder.

“Sindicalização da polícia”, ou 
dissolução de todas as polícias?

Bem, camaradas, trataremos daqui em adiante de 
desenvolver e esclarecer, ponto por ponto, quais são as 
duas posições que estão em debate em relação a como 
lutar pelo armamento do proletariado nos períodos 
preparatórios. É evidente, camaradas, que a mais 
profunda de nossas diferenças se centra em relação 
à política frente à polícia. É claro que levantamos 
duas posições antagónicas: para vocês, a luta é por 
sindicalizar à polícia e apoiar suas greves, “greves” que 
sempre, ainda que sejam por aumento de salários, são 
por mais armas e por melhores condições para reprimir 
à classe operária e os explorados, não somente em suas 
greves e lutas, senão todos os dias. 

Para nós, pelo contrário, a luta é pela dissolução 
e desarmamento de todas as polícias, e que sejam 
as organizações operárias e milícias operárias 
as que garantam a segurança dos trabalhadores 
e os explorados, todos os dias, e com certeza, 
também em suas lutas. Para nós, vossa posição 
frente à polícia, é uma revisão da posição do marxismo 
revolucionário. Nem o Programa de Transição, nem 
nenhum texto do marxismo revolucionário do século 
XIX e do século XX – nem de Marx, nem de Engels, 
nem de Lenin, nem de Trotsky – propõe que os 
revolucionários, nos momentos preparatórios, devam 
lutar pela “sindicalização” da polícia. Nesta questão, 
camaradas, vocês estão atrás inclusive do programa da 
revolução burguesa, cuja consigna era “Um cidadão, 
uma arma”, e que fosse também a consigna de Lenin 
na heroica revolução russa de 1905 – “a cada homem 
uma arma” – como veremos mais adiante. Imaginam 
Robespierre ou Cromwell levantando a luta por direitos 
civis e cidadãos para os vilãos dos exércitos dos 
príncipes???!!! Por favor, camaradas! É claro que vossa 
consigna de “sindicalização da polícia” nem sequer pode 
ser um programa democrático burguês para a polícia 
que, em determinadas circunstâncias, possa jogar algum 
papel revolucionário. Isto é assim pela singela razão de 
que, nos períodos preparatórios, a existência mesma 
da polícia do Estado burguês é irreconciliável 
no espaço e no tempo, com o piquete de greve, 
embrião da milícia operária: a polícia está para 
apoiar os fura-greves e quebrar a cabeça dos 
grevistas. O piquete de greve está para quebrar 
a cabeça dos fura-greves e derrotar fisicamente 
à polícia. 

A única “sindicalização” – ou “sovietização”, 
questão da qual vocês não falam – possível da 
polícia, é que entregue sua arma, seu uniforme, 
seu distintivo, ao sindicato ou ao soviete, e 
que se subordine a ele, isto é, que deixe de ser 
polícia. Isto é, a dissolução e desarmamento de todas 
as polícias, e que sejam os sindicatos e as organizações 
operárias, com suas milícias operárias armadas, que 
tomem em suas mãos a tarefa de garantir a segurança e 
a vida dos operários e os explorados. Vocês baseiam sua 
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política frente à polícia, na afirmação de que como tanto 
as forças armadas como a polícia são forças repressivas 
do Estado burguês, e seria o “proletariado o que nutre 
as bases de toda força repressiva”, há que ter a mesma 
política frente a ambas as instituições. Achamos que 
cometem um grave erro, camaradas, ao igualar à polícia 
com o exército. Neste caso trata-se de não negar as leis 
da lógica formal, como é a de definir por gênero próximo 
e diferença específica. Ainda que a polícia e o exército 
têm em comum – gênero próximo – que são instituições 
repressivas do Estado burguês, se diferenciam em suas 
funções específicas. A polícia tem como função reprimir 
à classe operária todos os dias; seus membros têm o 
oficio cotidiano, permanente e institucional de reprimir 
os trabalhadores e o povo. O exército tem como função 
“cuidar das fronteiras”, “defender a nação” ante ataques 
externos, e só em casos excepcionais, em momentos 
de crises e de revolução, quando a polícia e as forças 
de segurança são superadas, dar golpes bonapartista, 
korniloviadas, e nesses momentos, reprimir diretamente 
os trabalhadores e o povo. É esta função específica 
diferente a que faz com que o exército recrute – com 
o serviço militar obrigatório, ou com levas em alguns 
países – jovens filhos de operários e de camponeses 
pobres. E quando há guerra, recruta também reservistas 
– isto é, a milhões de trabalhadores – o que explica em 
grande parte, diga-se de passagem, o porquê a guerra 
costuma ser parteira de revoluções. 

Mas inclusive nos regimes e governos bonapartistas, 
ou ditaduras militares nos quais as forças armadas são 
encarregadas de reprimir e manter a segurança todos os 
dias, mal começam ascensões revolucionárias de massas 
contra os mesmos, se põem à ordem do dia a luta por 
ganhar a base do exército, os soldados, isto é, pela divisão 
do mesmo e a destruição de sua casta de oficiais.

É por essa razão que, ante situações como essas, a 
burguesia imediatamente começa a pôr em pé mediações, 
desvios eleitorais, etc., porque é bem consciente de que 
uma queda dessas ditaduras pelas mãos das massas 
terminaria avariando e destruindo às forças armadas, 
pilar do Estado burguês. Esta diferença específica é a 
que determina também as diferenças na consciência 
da base de ambas as instituições. A base do exército é 
recrutada por um curto período de tempo por serviço 
militar ou por levas obrigatórias entre os filhos da classe 
operária e camponeses, isto é, que não têm como oficio 
permanente, cotidiano e “institucional”, o de reprimir 
ao povo. Por isso, esses jovens filhos de operários e de 
camponeses, na base do exército, refletem à classe da 
qual provêm e com a qual não rompem, porque estão 
na instituição por obrigação e por um período de tempo 
determinado. Por isso para Trotsky não perdem seu 
caráter de classe, são “operários em armas”. E por 
isso a política para eles é lutar para que recuperem 
seus direitos políticos violados pela casta burguesa da 
instituição. 

Pelo contrário, a base da polícia, que tem como oficio 
cotidiano, permanente, reprimir os trabalhadores e o 
povo, desde o momento mesmo em que é recrutada – o 

que faz voluntariamente –, é consciente de que esse é 
seu papel específico, de que essa será sua tarefa todos 
os dias. Por isso, como veremos mais adiante, tal como 
dizia Trotsky, um operário que se faz polícia deixa 
imediatamente de ser operário e se transforma em um 
policial burguês, isto é, rompe total e absolutamente 
com sua classe e passa à classe inimiga.

Trotsky, mal começada a situação pré-revolucionária 
em França em 1934 (isto é, em um momento 
preparatório, onde ainda não estava proposta a 
organização da insurreição e a tomada do poder pelo 
proletariado), marcava claramente no programa da 
Liga Comunista, esta diferenciação entre o exército e a 
polícia, e por esse motivo, na política do proletariado 
frente a ambas instituições. Assim propunha Trotsky: 
“10. Dissolução da polícia, direitos políticos para os 
soldados. ” “O governo arrebata centenas de milhões 
de francos dos pobres, dos explorados, da gente 
de todas as condições para desenvolver e armar 
seu policial, seus guardas móveis e seu exército; 
em outras palavras, não só para desenvolver a 
guerra civil, senão também para preparar a guerra 
imperialista. Os jovens operários mobilizados por 
centenas de milhares nas forças armadas de terra 
e mar estão desprovidos de todos seus direitos. 
Exigimos a destituição dos oficiais e suboficiais 
reacionários e fascistas, instrumentos do golpe 
de estado. Por outra parte, os operários em 
armas deverão conservar todos seus direitos 
políticos e estarão representados por comitês 
de soldados, elegidos em assembleias especiais. 
Desta maneira se conservarão em contato com 
a grande massa dos trabalhadores, e unirão 
suas forças com as do povo, organizado e 
armado contra a reação e o fascismo. ”

“Todas as polícias, executoras da vontade 
do capitalismo, do Estado burguês e de suas 
quadrilhas de políticos corruptos devem ser 
dissolvidas. Execução das tarefas policiais 
pelas milícias operárias. Abolição dos tribunais 
de classe, eleição de todos os juízes, extensão do 
julgamento por júri a todos os crimes e delitos 

Na transição, Temer, Dilma e Lula militarizaram as 
favelas do Rio de Janeiro



6

CADERNO DE DEBATE MARXISTA

menores: o povo fará justiça a si mesmo.” (Um 
programa de ação para França, junho de 1934, negritas 
nossas).

É claríssima a posição de Trotsky: comitês e direitos 
políticos para os soldados, isto é, “os operários 
em armas”. E, contrariamente, dissolução de 
todas as polícias, que são “executoras da vontade do 
capitalismo, do Estado burguês e de suas quadrilhas 
de políticos corruptos”. Por isso, a tarefa chave nos 
períodos preparatórios, é a luta por pôr em pé as 
milícias operárias, dissolvendo à polícia, que tomem em 
suas mãos a segurança, isto é, que executem as tarefas 
policiais – como diz Trotsky – todos os dias.

Porque a polícia não só reprime à classe operária e os 
explorados em suas lutas e greves, senão que esse é seu 
oficio todos os dias, perseguindo, acossando, apaleando 
e encarcerando aos filhos dos operários quando vão 
tomar uma cerveja ou dançar, etc. A polícia, executora 
das ordens dos juízes, é a que enche os cárceres 
com 90% de filhos da classe operária e os explorados. 
Releiam camaradas o que propõe Trotsky: “execução 
das tarefas policiais pelas milícias operárias” e unido 
intimamente a isso, a “ABOLIÇÃO DOS TRIBUNAIS 
DE CLASSE, ELEIÇÃO DE TODOS OS JUÍZES, 
EXTENSÃO DO JULGAMENTO POR JÚRI A 
TODOS OS CRIMES  E DELITOS MENORES: O 
POVO FARÁ JUSTIÇA A SI MESMO”.

Não entendemos camaradas: como atua um policial 
“sindicalizado” ante a ordem de um juiz de deter 
um trabalhador, ou seu filho? Indubitavelmente, 
“sindicalizado” ou não, cumpre essa ordem, porque esse 
é seu oficio, seu trabalho, e se não o faz, o jogam fora, isto 
é, deixa de ser policial. Como se une vossa consigna de 
sindicalização da polícia com sua relação com a casta de 
juízes, dos que todos os dias em seu trabalho cumprem 
ordens? Ou talvez propõem vocês “sindicalização” 
também da casta de juízes?!! Partindo disto, nossa 
tese – e, a nosso entender, a do marxismo 
revolucionário – é que não pode ser avariado 
o exército, ganhar a sua base e destruir à casta 
de oficiais, se a classe operária, primeiro, não 
salda contas com os guardiões e cães de guarda 
do capital, que a reprime todos os dias.

Isto só se consegue pondo em pé as milícias operárias, 
enfrentando fisicamente à polícia, queimando as 
delegacias, derrotando nas ruas e desarmando-a, isto 
é, dissolvendo-a. O grito das massas para a polícia de 
“que triste se vê, não te pagam merda nenhuma ainda 
por cima nos reprimem”, como já temos dito, expressa 
o desejo de avançar em destruir a polícia, e não um 
chamado a sua sindicalização, nem que faça greves 
(que sempre são para pedir melhores armas, melhores 
apetrechos e melhores salários para arrebentar o povo).

A luta dos funcionários estatais 

enfrenta o Estado burguês. As 
greves policiais por mais salário 

fortalecem o Estado burguês

Acreditamos companheiros, que neste ponto revisam 
o materialismo histórico, deslizando ao idealismo. Pelo 
antedito não se pode, em nome do marxismo, dizer 
que os polícias são “trabalhadores estatais” e que por 
isso é correto lutar por sua sindicalização. Não são 
“trabalhadores” as bandas de homens armados pelo 
capital para defender sua propriedade, seus lucros, seu 
domínio, para reprimir à classe operária, para evitar 
que esta lute contra o capitalismo, seu governo, agentes 
e Estado.

Sua função social é sustentar todos os dias, 
cotidianamente, o “cassetete” para a exploração da classe 
operária. Por isso não podem ser considerados parte da 
classe se não inimigos objetivos e subjetivos da 
classe. Não podem camaradas, em nome do marxismo 
confundir conceitos elementares como são, para o 
marxismo, os de estrutura e superestrutura. A polícia 
está na superestrutura: é uma instituição burguesa, 
como a casta de oficiais do exército, como a casta 
de juízes. Por isso, e como antecipamos mais acima, 
para Trotsky, o operário que se faz policial perde seu 
caráter de classe nem bem é parte desta instituição 
burguesa: “O fato de que os agentes de polícia tenham 
sido recrutados em grande parte entre os operários 
socialdemocratas não significa nada. Também em 
este caso a existência determina a consciência. 
O operário que se transforma em polícia ao 
serviço do Estado capitalista é um policial 
burguês e não um operário. Durante estes últimos 
anos, estes polícias têm lutado bem mais contra os 
operários revolucionários que contra os estudantes 
nacional-socialistas. Esta escola não passa sem deixar 
rastros. Mas o mais importante é que a cada policial 
sabe que ainda que os governos mudem, a polícia 
permanece” (L. Trotsky. A socialdemocracia. Negritas 
nossas).

A tarefa para qual a burguesia paga seus cães de 
guarda da polícia, é para todos os dias apalear operários. 
Isto é, sua produção mede-se pelas cabeças de operários 
quebradas produzidas nas lutas e também fora delas, 
todos os dias. Muito diferente dos operários doentes, 
atendidos pelos empregados da Saúde, os alunos que 
têm os mestres ou os expedientes que ordenam os 
trabalhadores judiciais! Por isso, não pode ser dito às 
pressas, sem romper com o marxismo, que há que lutar 
por sindicalizar os polícias ou apoiar suas greves. 

Porque enquanto os sindicatos de serviços ou produção 
são organizações da classe operária que enfrentam 
objetivamente o capitalismo lutando por melhoras 
salariais, os sindicatos de polícia que pedem melhoras 
salariais ou de condições de trabalho, são organizações 
corporativas de uma casta burguesa, cuja função 
cotidiana, repetimos, é reprimir aos trabalhadores e 
o povo. Não é por acaso que nos momentos em que a 
classe operária começa uma ascensão o primeiro que 
geralmente fazem os governos é aumentar o salário 
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da polícia. E também não é por acaso que a polícia 
se amotine quando há ascensão operária de modo a 
conseguir melhores condições trabalhistas, isto é, mais 
armas, mais apetrechos e melhores salários para melhor 
e mais eficazmente reprimir o povo. 

E essa é a essência da questão, por mais que se 
pretenda escondê-la pela forma similar que pode 
chegar a ter um motim policial com uma greve fabril, 
ou um “sindicato” policial com um sindicato operário. 
Porque o oficio do polícia é e será reprimir. Camaradas, 
a política revolucionária não pode ser feita sem ir à 
essência das questões. Inclusive, muitas vezes, os cães 
guardiães do capital, em demanda de melhores salários 
e melhores condições para reprimir ao povo, chegam 
a se enfrentar aos tiros, como o vimos em fevereiro 
de 2003 na Bolívia entre a polícia que não queria que 
recortasse o seu salário, e o exército. 

Mas uma vez que o Estado aumentou o salário dos 
policiais, os vimos depois, em outubro de 2003, ombro 
a ombro com a casta de oficiais do exército massacrando 
os operários e camponeses revolucionários. Inclusive 
oficiais do exército, junto à polícia, assassinaram 
mais de 15 soldados conscritos – filhos de operários e 
camponeses – que se negavam a reprimir seus irmãos 
de classe. Por isso, ante esses confrontos a tiros entre os 
cães de guarda do capital, a política dos revolucionários 
não pode ser outra que deixar que se matem e massacrem 
entre eles, chamando a pôr em pé as milícias operárias 
para dissolver e desarmar a polícia, e para que sejam 
essas milícias as que garantam a segurança das amplas 
massas exploradas.

Quando vocês, em vosso documento de crítica, 
propõem a política de chamar a polícia a se organizar em 
sindicatos, a insubordinar-se, não reprimir, etc., dizem 
que esse apelo iria dirigido à base e os suboficiais da 
polícia (soldados, cabos e sargentos, é o exemplo que 
vocês colocam em relação à polícia militar do Brasil) e 
reafirmam que “... a demanda nacional de reivindicações 
que propagandeia nossa secção argentina se dirige à 
tropa e suboficialidade, sem mencionar aos oficiais”. 
No entanto, em um panfleto de abril de 2004 do POR 
Massas de Argentina, trabalhado em ocasião das 
marchas reacionárias por “mais segurança” convocadas 
por Blumberg (burguês ultradireitista da Argentina 
que no ano de 2004 teve seu filho sequestrado e morto, 
NdoT), diz-se com total clareza: “Os agentes, suboficiais 
e quadros das instituições armadas que repudiam está 
máfia devem se organizar junto ao povo, insubordinando-
se de seus comandos, exercendo seus direitos sindicais 
e políticos” (negritas nossas). Camaradas, os quadros 
das “instituições armadas” – diferentes dos “agentes” e 
os “suboficiais” – são os oficiais. Isto é, ao menos no 
caso do POR Massas de Argentina, a nosso entender, 
sua política de sindicalização da polícia – que por si já é 
uma completa revisão do marxismo revolucionário – está 
dirigida não só à “base” da polícia, senão também aos 
oficiais. Claramente, camaradas vocês não terminaram 
nesta questão de romper com o lorismo, como veremos 

mais adiante. 

Uma revisão completa da política 
do trotskismo para enfrentar ao 

fascismo

Camaradas, infelizmente, vossa política de 
“sindicalização da polícia”, “apoio a suas greves”, de 
chamados a “não reprimir o povo”, não é nada novo: 
é, nem mais nem menos, que um remedo da política 
da socialdemocracia na Alemanha nos anos 1930, que 
terminou com o triunfo do fascismo e com um banho de 
sangue contra o proletariado alemão.

Assim, dizia Trotsky: “O fato de que os agentes de 
polícia tenham sido recrutados em grande parte entre 
os operários socialdemocratas não significa nada (...). 
Ante o choque que se avizinha entre o proletariado e 
a pequena burguesia fascista, que juntos constituem a 
maioria esmagadora da nação alemã, os marxistas do 
Vorwärts pedem auxílio ao guarda-noturno, ‘Estado, 
intervenha!’, Isto significa: ‘Bruning, não nos obrigue 
a se defender por médio das organizações operárias, 
porque isto poria em pé todo o proletariado, e então 
o movimento passaria acima dos crâneos calvos da 
direção do partido: começando como antifascista, 
o movimento terminaria como comunista’”. (A luta 
contra o fascismo na Alemanha). 

Isto, como bem propõe Trotsky, era a posição da 
socialdemocracia de chamar a polícia, cujos muitos 
agentes tinham sido recrutados dentre os operários 
socialdemocratas, a que interviesse contra os fascistas e 
os enfrentasse, para impedir que surgissem as milícias 
operárias.

Companheiros, vossa posição frente à polícia, leva-
os pelo mesmo caminho que a socialdemocracia nos 
anos 1930. Porque liquida a política que levantavam 
os bolcheviques leninistas contra a política da 
socialdemocracia, e também do stalinismo do “terceiro 
período” de caracterizar à socialdemocracia como 
“social-fascismo” – que era a táctica da frente única 
operária para enfrentar o fascismo, isto é, a conformação 
de milícias operárias comuns dos partidos e sindicatos 
socialdemocratas e comunistas, para defender todas as 
organizções operárias e esmagar às bandas fascistas.

Vossa posição, pelo contrário, os teria levado a 
propor que a chave era “sindicalizar a polícia” para 
que esta, enfrentasse os fascistas, quando a polícia era 
precisamente quem olhava para outro lado e deixava 
acontecer os ataques fascistas contra as organizações 
operárias! Isto é, nada mais, nada menos que uma 
variação da posição da socialdemocracia.

Porque não se enfrenta as bandas fascistas chamando 
a polícia a se sindicalizar, a não reprimir o povo, mas os 
fascistas: é preciso enfrentá-las com a política de frente 
única operária, colocando em pé milícias operárias para 
esmagar os fascistas. E não tenham a mais mínima 
dúvida, camaradas, que assim que a classe operária 
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ponha em pé a frente única operária e constitua seus 
comitês de autodefesa, suas milícias e comece a liquidar 
os fascistas, a polícia se mostrará abertamente do lado 
destes últimos, defendendo-os e atacando os operários 
armados!

Por isso, a luta dos bolcheviques-leninistas nos 
anos 1930, pela frente única operária e pelas milícias 
operárias contra o fascismo, era também um combate 
para dissolver e desarmar a polícia, como tinham 
feito já os operários alemães em 1918, em sua gloriosa 
revolução dos conselhos operários, onde se armaram 
assaltando as delegacias e desarmando a polícia.

Ao nosso entender, camaradas, a posição que vocês 
levantam não compreende nem tirou lições da história 
das revoluções e da luta de classes. Não compreendeu que 
a contrarrevolução que esmagou a revolução alemã de 
1918, foi organizada pela soldadesca do socialdemocrata 
Noske que foi quem reconstituiu a polícia que tinha 
sido desarmada e destruída pelos operários. Com o 
discurso de que a segurança não podia ficar em mãos dos 
conselhos operários e de que essa polícia reconstituída 
não ia reprimir o povo, voltou a pô-la em pé como força de 
choque, assassinou Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, 
e terminou esmagando a revolução.

A utopia do “companheiro 
polícia”, da polícia “sindicalizada” 

e “democrática”

A diferença entre a política que levam adiante vocês, 
camaradas, e a de Trotsky é clara: vocês dizem que a 
consigna de “dissolução da polícia¹” é uma “proposta 
abstrata”1, e que se trata de chamar o “companheiro 
polícia” a não reprimir; a brigar por sua sindicalização, 
apoiar quando fazem greve por mais salários e mais 
armas para matar o povo, isso sim, sempre pedindo 
que não usem essas armas para reprimir o povo. Isto 
sim que é uma verdadeira utopia! O exemplo disso é, 
precisamente, a polícia de Santa Fé (província industrial 
no centro da Argentina, NdoT), organizada em seu 
“sindicato” que pede melhores salários e condições 
de trabalho – o repetimos mais uma vez: mais armas 
e mais dinheiro para reprimir o povo. E quando os 
trabalhadores e o povo de Santa Fé levantam-se, exigindo 
soluções e respostas aos milhares de trabalhadores e 
explorados que perderam tudo com as enchentes... aí 
vai a polícia “sindicalizada” e “democrática” de Santa Fé 
cumprir sua função, rompendo-lhes a cabeça! Podem-
nos dizer, camaradas, que delegacia do sindicato policial 
do CTA (Central de Trabalhadores Argentinos, central 
sindical que agrupa principalmente os trabalhadores 
estatais, NdoT) se negou então a reprimir o povo; que 
destacamentos policiais sindicalizados se interpuseram 
entre os cães de guarda e os inundados para que estes 
últimos não fossem apaleados? Podem-nos dizer que 
resolução tomou a respeito o sindicato de policiais de 
Santa Fé e a CTA a qual estão filiados?

E mais camaradas: se a política proletária não é 
dissolver – isto é, desarmar à polícia –, mas que esta se 
sindicalize, apoiar suas reclamos salariais e de condições 
de trabalho para que continue cumprindo seu papel de 
garantir a ordem, não teria nenhum sentido lutar por 
pôr em pé as milícias operárias.

Porque Trotsky, o que propõe com clareza, é que 
sejam as milícias operárias as que garantam a segurança 
e a ordem, e não a polícia “executora da vontade do 
capitalismo, do estado burguês e de suas quadrilhas de 
políticos corruptos”.

Ou seja, trata-se – ainda nos momentos preparatórios 
– de lutar por desarmar e dissolver todas as polícias, e 
de que sejam os sindicatos, as organizações operárias 
e suas milícias armadas, as que executem as tarefas 
policiais, as que garantam a segurança nos bairros 
operários.

Também, ainda nos momentos preparatórios, se trata 
de lutar por pôr em pé, em cada combate cotidiano 
da classe operária, os piquetes de greve, os embriões 
da milícia operária, absolutamente irreconciliável e 
incompatível com a existência da polícia.

Para vocês, pelo contrário, as tarefas de manter 
a segurança e a ordem deve seguir sendo feita pela 
polícia, mas... sindicalizada, e não as milícias operárias. 
Essa precisamente companheiros, é a política de 
D´Elía (burocrata piquetero dirigido diretamente 
pelo kirchnerismo e a burguesia bolivariana, NdoT) 
e de seu policial “piquetero”, e da CTA: policiais 
“sindicalizados”... de Kirchner, da burguesia, do Estado 
burguês, com bons salários e muitas armas, bem 
apetrechados e preparados para reprimir, encarcerar, 
assassinar os trabalhadores e os explorados!

Da mesma maneira, Trotsky propõe a abolição dos 
tribunais de classe – isto é, a destruição da casta de 
juízes, uma casta completamente burguesa, assim 
como da casta de oficiais e a polícia – e que o povo 
“faça justiça a si mesmo”. Com vossa lógica, camaradas, 
teriam que propor... sindicalização, dos juízes?! E qual 
é vossa política então em frente à SIDE e os serviços 
de inteligência, que são parte das polícias do Estado 
burguês, entre os quais também há agentes, suboficiais 
e “quadros”, que não têm uniforme, mas também 
recebem um salário do Estado, que estão para espiar 
e infiltrar às organizações operárias e os partidos 
revolucionários?

Deveriam ser consequentes, camaradas, e propor 
também a luta pela sindicalização dos espiões da 
SIDE e demais serviços de inteligência, que segundo 
vocês, também seriam “trabalhadores estatais” (!!) E a 
classe operária norte-americana então deve lutar pela 
sindicalização dos agentes do FBI e da CIA, que também 
são empregados do Estado?

Seguramente, camaradas, vão dizer-nos que não, que 
1 Aclaramos que nós jamais temos dito “dissolução das forças armadas e de 
segurança”, isto é, do exército, como vocês citam, senão “dissolução da polícia, 
gendarmeria, polícia militar e os serviços de inteligência”, isto é, de “todas as 
polícias”, ao dizer de Trotsky.
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os serviços de inteligência têm uma função específica 
diferente e que vocês não lutam por sua sindicalização. 
Mas isso é justamente o que nós dizemos: que há uma 
política diferente em frente à polícia – a todas as polícias 
– porque têm uma diferença específica em relação às 
forças armadas.

Também não se sustenta o argumento de que a polícia 
que, como no caso de Santa Fé, levanta a “luta contra a 
corrupção”, é progressiva, porque esta é uma posição 
de uma facção burguesa como a da Carrió (política 
burguesa argentina ligada diretamente aos monopólios 
norte-americanos e o Banco Mundial) e ao máximo 
que pode levar é a lavar a cara da instituição para que 
seja mais crível... e portanto, para que reprima melhor 
e com mais “legitimidade”. E mais, a “denúncia contra 
a corrupção policial”, é parte da política da burguesia 
para disciplinar os seus cães de guarda que, às vezes, lhe 
mordem a mão para ficar com alguma fatia maior dos 
suculentos negócios que todos fazem com o narcotráfico, 
o contrabando, os sequestros, etc.

Camaradas, nós, seguindo os ensinos de Trotsky, 
jamais consideraremos os polícias (nem os de uniforme, 
nem os à paisana em todas suas variações) como 
“trabalhadores estatais” – embora a burguesia lhes 
pague um salário a seus cães de guarda. Nós afirmamos 
que todo polícia que diga “apoiar os operários”, e 
que vá a uma organização operária, tem que deixar 
em dita organização sua arma, seu uniforme, todos 
seus apetrechos, e declarar publicamente que há que 
destruir e dissolver a polícia, e armar os operários e os 
explorados. Caso contrário, não se poderá mais que o 
considerar, um “X9”, isto é, um polícia infiltrado em 
uma organização operária.

Portanto, não consideramos os “sindicatos” de 
policiais onde existam, como “organizações operárias”, 
mas como organizações corporativas de uma casta 
burguesa “executora da vontade do capitalismo, 
do Estado burguês e de suas quadrilhas de 
políticos corruptos”. Estamos, portanto, na 
contramão de que semelhantes organizações de 
assassinos pagos pelo Estado burguês façam parte, por 
exemplo, das centrais sindicais, estamos contra de que 
marchem com os trabalhadores em suas mobilizações, 
estamos absolutamente contra “apoiar suas demandas” 
quando, por momentos, estes cães de guarda da 
patronal e do Estado, tentam morder a mão do amo para 
conseguir que este lhes de uma fatia maior de comida.

E falando da “verde árvore da vida”, vocês, na vida 
mesma, destroem o realizado pela classe operária em 
seus levantamentos e semi-insurreições espontâneas, 
como foi “El Cordobazo”, uma das ações históricas 
do proletariado argentino (processo revolucionário 
de 1969 na Argentina, que se centrou na província de 
Córdoba que derrotou a ditadura de Onganía e que 
por crise de direção não tomou o poder, fez parte dos 
processos revolucionários de 1968-1974, junto ao 
Maio Francês, Vietnam, a Revolução Portuguesa, etc. 
NdoT). “El Cordobazo” impôs-se quando derrotou à 
polícia, QUANDO AOS PAUS, PEDRAS E AOS TIROS, 

COLOCOU À POLÍCIA EM ABERTA FULGA EM 
DEBANDADA. O que obrigou à burguesia a mandar o 
exército, a cujas bases, isto é, soldados rasos, as mulheres 
dos operários iam rodear, a confraternizar com eles, a 
dizer que não reprimam a seus maridos e filhos.

Infelizmente, por crise de direção revolucionária, essa 
semi-insurreição não se transformou em insurreição, 
o que teria levado a classe operária a tomar todas as 
delegacias da polícia em debandada, a se armar e pôr 
em pé suas milícias operárias, e brigar para ganhar a 
base do exército.

Isto não aconteceu, não se desenvolveu até o final. Mas 
“El Cordobazo” marcou as tendências de toda revolução 
no século XIX e XX.

Sobre o trabalho preparatório 
que devemos realizar os 

revolucionários

Vocês centram sua crítica em qual deve ser o trabalho 
preparatório que devem realizar os revolucionários em 
situações em que não está colocada ainda a preparação 
direta da insurreição. Para vocês, dito trabalho 
preparatório se concentra essencialmente no trabalho 
de pôr em pé células nas Forças Armadas (com o que, 
como veremos mais adiante, temos acordo), e em 
sindicalizar a polícia e apoiar suas greves, chamando-a 
a não reprimir os trabalhadores e o povo, com o que, 
como já temos desenvolvido, não temos nenhum acordo.

Para nós, pelo contrário, o trabalho preparatório 
que nós revolucionários devemos fazer, é o que está 
concentrado no Programa de Transição, quando este 
diz: “A exacerbação da luta do proletariado significa 
a exacerbação dos métodos de resistência por parte 
do capital. As novas ondas de greves com ocupação de 
fábricas podem provocar e provocarão infalivelmente 
enérgicas medidas de reação por parte da burguesia. 
O trabalho preparatório conduz-se desde agora nos 
estados maiores dos trusts. Desgraçadas as organizações 
revolucionárias, desgraçado o proletariado si se deixe 

1978, piquete de greve nas portas das fábricas do ABC
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tomar novamente de improviso!”
 
O trabalho preparatório que devem realizar os 

revolucionários se concentra então na luta por pôr em pé 
piquetes de greve, que são o embrião da milícia operária 
que é a que pode dissolver e desarmar à polícia, e que 
inclui também um trabalho de propaganda e agitação 
sobre a base do exército. São as direções traidoras de 
toda pelagem as que permitem que o proletariado 
seja “tomado de improviso” pela burguesia, já que 
“inculcam sistematicamente nos operários a ideia de 
que a santíssima democracia está mais segurai onde 
a burguesia se encontra armada até os dentes e os 
operários desarmados”, porque, caso contrário, não 
poderiam manter nem 24 horas sua aliança com a 
burguesia.

Por isso, a nosso entender, camaradas, o trabalho 
preparatório nestas condições, passa em primeiro lugar 
por uma denúncia e uma luta implacável por derrotar 
a essas direções, que são o principal obstáculo entre 
os operários e as armas. Este combate, nos momentos 
preparatórios, é uma luta contra o pacifismo do qual 
imbuem as direções traidoras o proletariado. Trotsky 
em “Aonde vai a França”, em 1934, em uma situação 
pré-revolucionária, dizia que o proletariado fabrica 
as armas, as transporta, as usa no campo de batalha, 
e que o único que separa os operários das armas é 
precisamente o acionar das direções traidoras que 
permanentemente levam os operários a políticas 
pacifistas. E como parte desse combate, são necessárias 
uma agitação e propaganda sistemática, ante cada greve, 
cada luta parcial, porque os operários e os explorados 
ponham em pé seus destacamentos de autodefesa para 
enfrentar a repressão do Estado burguês, de sua polícia, 
de seu exército, de suas bandas paramilitares, etc. “Os 
piquetes de greves são as células fundamentais do 
exército do proletariado. Por aí é necessário começar. 
É preciso inscrever esta consigna no programa da ala 
revolucionária dos sindicatos. Em todas partes onde 
seja possível, começando pelas organizações juvenis, é 
preciso constituir praticamente milícias de autodefesa, 
adestrando-as no manejo das armas. A nova onda 
do movimento de massas não só deve servir para 
aumentar o número dessas milícias, senão também 
para as unificar por bairros, cidades e regiões.”

“É preciso dar uma expressão organizada ao legítimo 
ódio dos operários na contramão dos elementos fura-
greves, as bandas de pistoleiros e de fascistas. É preciso 
lançar a consigna de milícia operária como única 
garantia séria da inviolabilidade das organizações, 
as reuniões e a imprensa operária. Só graças a um 
trabalho sistemático, constante, incansável, valente na 
agitação e na propaganda, sempre em relação com a 
experiência da massa mesma, podem extirpar-se de sua 
consciência as tradições de docilidade e passividade: 
educar destacamentos de heroicos combatentes, 
capazes de dar o exemplo a todos os trabalhadores, 
infringir uma série de derrotas táticas às bandas da 
contrarrevolução, aumentar a confiança em si mesmos 

dos explorados, desacreditar o fascismo aos olhos da 
pequena burguesia e abrir o caminho para a conquista 
do poder para o proletariado”. (Programa de Transição).

Mas de tudo isto, camaradas, em vosso documento, 
vocês não dizem uma palavra. Para vocês, a chave do 
trabalho preparatório é a “sindicalização” da polícia, 
e com isso, o caminho ao armamento do proletariado 
estaria quase assegurado. Uma verdadeira utopia. 
Tudo isto não significa, camaradas, que, para partidos 
revolucionários com influência de massas ou grandes 
partidos de vanguarda, como eram os Partidos 
Comunistas da III Internacional de Lenin e Trotsky – 
não para pequeníssimos grupos ou núcleos como os 
nossos – não esteja proposta a necessidade de “levar 
adiante uma propaganda e uma agitação sistemática 
e perseverante entre as tropas” (“Condições de 
admissão dos partidos na Internacional Comunista”), 
e, sob determinadas circunstâncias, pôr em pé células 
revolucionárias na base do exército. Mas do que se trata, 
camaradas, é de romper com toda revisão estratégica, 
programática das tarefas dos revolucionários para 
preparar “a insurreição como arte”. Porque é claro que a 
III Internacional fala de um trabalho sobre as tropas, os 
soldados do exército – jovens operários em armas –, e 
não sobre os oficiais nem, muito menos, sobre a polícia, 
como colocamos mais acima.

O caminho ao fuzil do soldado 
passa pelo tiro no oficial com a 

arma arrebatada do policial. A luta 
para ganhar a base do exército

Se esta é, a nosso entender, a política nos momentos 
preparatórios – isto é, desarmamento e dissolução da 
polícia, e pôr em pé as milícias operárias – também 
o é ao início de uma revolução, para poder pôr em pé 
os sovietes armados. Porque quando se inicia uma 
revolução, ou bem a classe operária desarma e dissolve a 
polícia e põe em pé, com as armas confiscadas à mesma, 
as milícias operárias, ou terá fechado o caminho para 
dividir o exército e ganhar os soldados.

Vossa política ante a polícia é uma política sindicalista, 
impotente para desenvolver toda luta política de 
massas e uma estratégia soviética. Já que os sovietes, 
os organismos de luta política das massas, não são só 
para o momento da insurreição, senão para todas as 
fases preparatórias nas quais a luta econômica se volta 
impotente e as massas irrompem em luta política, 
começando desde o piquete de greve, o comitê de fábrica, 
e a organização da classe e seus diferentes setores não 
por oficio, não para defender o salário, senão para unir 
as diferentes camadas para a luta política contra tal ou 
qual regime e governo.

Vocês, a isso, opõem a sindicalização da polícia. 
Isto destrói toda possibilidade de sovietes maduros. 
Já que nós revolucionários lutamos não só por 
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coordenar e os centralizar, mas para arma-los, e para 
que tomem em suas mãos a resolução de todos os 
problemas da classe operária e dos explorados: 
a segurança, a justiça, todas as tarefas executivas, 
para que desenvolvam um grau tal de independência 
das organizações operárias em relação ao Estado, que 
permita preparar uma insurreição triunfante das classes 
exploradas.

Mas aí não termina a questão, porque vocês, 
camaradas, com sua posição, rompem com a tese 
marxista sobre a insurreição que, para ganhar a base do 
exército, é preciso dar um tiro no policial, para que o 
soldado compreenda que a classe operária está disposta 
a ir até o final em seu combate.

Assim o mostrou a experiência da Revolução de 
fevereiro de 1917 na Rússia. Trotsky propõe, em 
“História da revolução russa”, que as milícias operárias 
se armaram com umas 70.000 armas saqueadas dos 
depósitos e quartéis durante as jornadas de fevereiro 
e como produto do desarmamento da polícia. E depois 
continua Trotsky dizendo:

“A hora crítica do contato entre a massa que ataca 
com os soldados que lhe barram o caminho tem 
seu minuto crítico: é quando a massa cinza não se 
dispersou ainda, se mantém firme e o oficial, julgando-
se a última carta, dá a ordem de fogo.

Os gritos da multidão, as exclamações de honra e as 
ameaça afogam a voz do comando, mas apenas em 
partes. Os fuzis se movem. A multidão avança. O oficial 
aponta com seu revolver o soldado mais suspeito. 
Soou o segundo decisivo do minuto decisivo. (...), e 
isto basta para decidir não apenas a sorte daquele 
momento, mas talvez de toda a jornada e ainda o de 
toda insurreição (...) Antes que se chegue aos choques 
com as tropas tiveram lugar inumeráveis encontros 
com os policiais.  A lutas nas ruas se iniciaram 
com o desarme dos odiados “faraós” (policiais) 
cujos revolveres passavam para as mãos dos 
revolucionários. Em si mesmo, o revolver é uma 
arma débil, quase de brinquedo, contra os fuzis, as 
metralhadoras e os canhões do inimigo. Mas, estavam 
eles realmente em suas mãos? Para comprová-lo, os 
operários exigiam armas. Esta é uma questão que 
se resolve no terreno psicológico. Mas tampouco nas 
insurreições os processos psicológicos são facilmente 
separáveis dos materiais. O caminho que conduz 
ao fuzil do soldado passa pelo revolver 
arrebatado dos faraós” (L. Trotsky, História da 
Revolução Russa, tomo I, Capítulo VII, “Cinco dias”, 
negritas nossas).

Efetivamente, em toda situação revolucionária, ou 
ao início de uma revolução, a luta é por quem ganha à 
base do exército – isto é, aos operários e camponeses 
em armas –; se a burguesia e a casta de oficiais para 
que massacrem ao povo; ou bem, os sovietes e a milícia 
operária para pôr em pé os comitês de soldados e 
preparar a insurreição. Em este ponto, estamos ante 
uma questão decisiva da luta pela insurreição: a luta 
porque a classe operária ganhe à base do exército é o 

que faz à essência da política militar do proletariado. 
Todo revolucionário sabe que o soldado – isto é, o 
operário ou o camponês em armas – não pode se voltar 
a favor da revolução, se não vê com clareza, ao outro 
lado da barricada, à classe operária disposta a ir até o 
final em seu combate. Isto é, se não vê com clareza que, 
se ele se dá volta e passa à barricada do proletariado e 
os explorados, estes o vão defender contra o oficial que 
tentará atirar nele para que não se rompa a disciplina 
do exército.

O soldado só se dará volta quando veja aos operários 
dispostos a ir até o final; se sabe que estes, antes, 
derrotaram e desarmaram à polícia, e que têm em suas 
mãos o revólver “arrebatado ao faraó”, isto é, ao polícia, 
para atirar um tiro a seu próprio oficial. Unicamente 
assim o soldado poderá estar seguro, dar volta a 
espingarda contra seus oficiais, e passar à barricada da 
revolução.

Todo o que não seja definir com clareza esta questão, é 
uma política militar para a insurreição completamente 
idealista. Ou vocês acreditam, companheiros, que 
as células de revolucionários ao interior do exército 
podem fazer algo, podem fazer que se insurreccione um 
batalhão, se do outro lado não estão os sovietes e suas 
milícias operárias desarmando à polícia e disparando 
sobre o oficial? Talvez algum soldado, militante de 
um partido revolucionário, por mais anos de trabalho 
conspirativo nas forças armadas que tenha, poderá 
se revoltar sem que o oficial de um tiro nele, se não 
estão os operários organizados em sovietes, com suas 
milícias, demonstrando que com o revólver conseguido 
desarmando à polícia, estão dispostos a atirar um tiro 
ao oficial que lhe aponta com sua arma? 

O manual da insurreição já foi escrito pela III e a 
IV Internacionais, as internacionais da ditadura do 
proletariado. Lora, com sua «teoria inovadora» dos 
oficiais «vermelhos», e hoje vocês com vossa política 
de sindicalização da polícia, não só não contribuem 
com nada novo a esse manual, se não que não deixam 
pedra sobre pedra do mesmo.

É hora de mudar, de que a TCI volte à verdadeira 
política militar do proletariado, que proposta por Lenin 
na revolução russa de 1905, quando dizia: “... se a 
revolução não adquire um caráter de massas e não 
influi nas tropas, não se pode falar de uma luta séria. De 
que se compreende a necessidade de um trabalho entre 
as tropas. Mas não devemos nos figurar que passarão 
a nosso lado inesperadamente, como resultado do 
labor de persuasão ou de suas próprias convicções 
(...). A vacilação das tropas, fenômeno inevitável em 
todo movimento autenticamente popular, conduz, ao 
agudizar-se a luta revolucionária, a uma verdadeira 
luta pelas tropas (...) dedicamo-nos e nos dedicaremos 
com maior tenacidade à tarefa de conquistar 
ideologicamente às tropas; mas não passaríamos de 
ser uns lamentáveis pedantes, se esquecêssemos que 
em um período de insurreição se precisa também 
livrar uma luta física por atrair às tropas (...). 
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Não devemos pregar a passividade nem a simples 
espera do momento em que as tropas “passem” 
de nosso lado. Não! Devemos proclamar aos 
quatro ventos a necessidade de uma ofensiva 
audaz e de um ataque armado, a necessidade 
de exterminar em tais momentos a quem estão 
ao comando do inimigo (isto é, à oficialidade, 
NdoR) e de livrar a luta mais enérgica pelas 
tropas vacilantes”. (“Os ensinos da insurreição de 
Moscou”, negritas nossas).

Os mesmos ensinos deixou-nos Trotsky, sacando as 
lições da Revolução Russa de 1905, quando dizia:

“O soviete tentou livrar a luta a escala nacional, mas 
nunca foi mais que uma instituição petesburguesa 
(...) não cabe dúvida que no próximo estouro 
revolucionário, tais conselhos operários se formarão 
em todo o país (...). O novo soviete não terá que voltar 
a conhecer a experiência daqueles cinquenta dias. 
Mas disso poderá deduzir todo seu programa de ação 
(...) cooperação revolucionária com o exército, O 
campesinato e os setores plebeus das classes médias; 
abolição do absolutismo; destruição do aparelho 
militar do absolutismo; dissolução e reordenação 
parciais do exército; abolição da polícia e do aparelho 
burocrático; jornada de trabalho de 8 horas; entrega 
de armas ao povo, sobretudo aos operários...”.

Efetivamente, em toda revolução a luta é pela base 
do exército. A experiência da tragédia da revolução dos 
Cordões Industriais no Chile, em 1973, demonstra-o. Em 
essa heroica revolução estavam de um lado os operários, 
nos Cordões industriais armados, com embriões 
de milícias operárias. Os marinos de Valparaíso e 
Talcahuano se insurreccionaram denunciando que a 
ITT (monopólio de telecomunicações que financiou 
a ditadura pinochetista no Chile, hoje AT&T, NdoT) 
preparava o golpe de estado, e foram os primeiros 
torturados e assassinados antes do golpe pinochetista.

Enquanto, Allende e o PC nomeavam a Pinochet como 
comandante em chefe do exército, de quem diziam que 
era um general “patriota”. Era o general “vermelho” que 
tinham encontrado, e que tirava fotos abraçado com 
Fidel Castro durante a segunda visita deste para Chile. 
E ao mesmo tempo, as burguesias dos bairros altos, 
organizavam festas com finos vinhos à que levavam 
aos soldados conscritos – os filhos dos operários e 
camponeses –, para os ganhar para a burguesia.

A tragédia da revolução chilena foi a ausência de um 
partido revolucionário, de uma direção revolucionária 
dos Cordões indústria que, enfrentando à política 
traidora do stalinismo e sua “via pacífica ao socialismo”, 
chamasse aos trabalhadores e os explorados a desarmar 
à polícia, e com as armas dela arrebatadas marchassem 
aos quartéis a buscar os soldados, isto é, a seus filhos, a 
seus irmãos, a seus namorados e maridos, aos operários 
e camponeses em armas. Que caro pagou isto a classe 
operária chilena, e de toda a América Latina! É que com 
a política militar do proletariado não se pode brincar de 
“esconde, esconde”, camaradas.

“Companheiro polícia”, ou “venha 
de refém”? O veredito inapelável da 
experiência da luta de classes e das 

revoluções

A história da luta de classes e das revoluções, então, já 
demonstrou qual é a política do proletariado em frente 
a todas as polícias, e que a consigna de “dissolução 
da polícia” não é de modo algum “abstrata”: trata-se 
de desarmar a polícia – isto significa “dissolver” – e 
armar com suas armas às milícias operárias, para poder 
ganhar a base do exército.

Esta é a experiência, sem ir mais longe, dos piqueteros 
de General Mosconi (cidade petroleira da província 
de Salta, no norte da Argentina, onde surgiram os 
combativos movimentos de operários desempregados 
que depois tomaram o nome de “piqueteros”, como 
também na província de Neuquén em Cutral-Có, 
NdoT): em novembro de 2000, quando cortavam a 
estrada com seus piquetes, o comissário e um oficial se 
acercaram para dar o ultimato de despejo da estrada, 
isto é, para cumprir a ordem do juiz (insistimos: o 
policial “sindicalizado” pelo qual vocês lutam, ou 
cumpre as ordens dos juízes, ou deixa de ser policial 
porque imediatamente são expulsas da força).

Muito sagazmente, os piqueteros de Mosconi 
compreenderam que não deviam dizer a esses policiais: 
“Companheiro policial, não nos reprima”. Pelo 
contrário, disseram-lhes: “Vocês são reféns”, ataram 
suas mãos e os subiram num caminhão tanque carregado 
de gasolina!!! Depois, quando foi a gendarmeria (tropa 
de choque) – que reprimiu assassinando Aníbal Verón 
na estrada, os piqueteros responderam tomando a 
delegacia, tomando de reféns os polícias que ali estavam, 
os desarmando, incendiando o local, tomando um 
depósito judicial de armas e apreendendo as mesmas, 
isto é, dissolvendo à polícia, que fugiu de Mosconi. 
Consideram vocês, camaradas, que esta dissolução e 
desarmamento da polícia em Mosconi, como produto 
de uma semi-insurreição local, foi “um espontaneísmo 
pacifista reformista e impotente, ou (...) uma política 
de tipo foquista ou putchista”?

E, camaradas, a história das revoluções e a luta de 
classes demonstra a correção disto. Por exemplo, na 
revolução Alemã de 1919 a polícia foi dissolvida porque os 
operários assaltaram todas as delegacias e as esvaziaram. 
Os embriões de milícia operária surgiram destas ações 
da classe operária e não de algum “sindicato de polícias”. 
Não queremos abundar em exemplos históricos, 
camaradas, mas é claro que essa é a experiência histórica 
da revolução alemã dos conselhos operários de 1918-
19; e também a da própria revolução boliviana de 1952 
onde, contra a falsificação de que “a polícia passou do 
lado do povo”, o que sucedeu é que os mineiros, armados 
com seu dinamita, tomaram e assaltaram não só os 
arsenais militares senão também as delegacias. Assim, 
com os soldados passando de seu lado, e com as armas 
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arrebatadas aos arsenais militares e às delegacias, se 
armaram as milícias operárias e camponesas.

E, camaradas, o trabalho preparatório para a 
dissolução da polícia, não consiste em absoluto em 
apoiar suas greves e pedir sua sindicalização, nem 
em pedir ao “companheiro polícia” que não reprima, 
senão em lutar pela derrota das direções traidoras, 
que impedem que a classe operária e os explorados 
desarmem à polícia e ponham em pé seus comitês e 
piquetes de autodefesa, embriões da milícia operária: 
porque quando não tinha burocracia piquetera que 
controlava, em Cutral-Có (cidade da província de 
Neuquén, NdoT), em Mosconi, os operários em sua 
luta revolucionária pegavam os polícias de reféns, os 
desarmavam, queimavam as delegacias, e organizavam 
seus piquetes para a defesa, e inclusive, para as tarefas 
de vigilância nos bairros operários! 

Camaradas, segundo vossa posição, agora é sua vez de 
dar algum exemplo da luta de classes, alguma revolução 
onde um sindicato de polícias tenha passado para o lado 
das massas revolucionárias!

Outro exemplo claro, também em uma situação 
preparatória, foi o que sucedeu em Tepatepec, México, 
em fevereiro de 2000, enquanto se desenvolvia nesse 
país a luta pela liberdade dos mil estudantes da UNAM 
(Universidade Nacional Autónoma do México) que o 
regime mexicano e sua polícia federal preventivamente 
tinham encarcerado, depois de irromperem na 
universidade, para derrotar a greve estudantil que durava 
já dez meses. No Normal Rural (colégio secundarista), 
distante uns cinco quilômetros do pequeno povo de 
Tepatepec no Estado de Hidalgo, a polícia espancou 
brutalmente e encarcerou 300 estudantes que estavam 
em luta e tinham ocupado as instalações da escola.

Poucas horas mais tarde, cinco mil trabalhadores 
e camponeses marcharam de Tepatepec ao Normal 
ocupado pela polícia, rodearam-na, atacaram-na, 
atearam-lhe fogo, obrigando a polícia fugir, tomando 68 
deles como reféns. Os desarmaram, tiraram suas roupas, 
ataram uns aos outros pelos pulsos e os tornozelos, os 
obrigaram a caminhar descalços os cinco quilômetros 
até o povo, os obrigaram a se ajoelhar na praça do povo, 
e disseram ao governador de Hidalgo: “liberta nossos 
filhos presos, ou matamos um por um”. O que teriam 
proposto vocês, camaradas? Que a ação dos operários 
e camponeses de Tepatepec era “um espontaneísmo 
pacifista reformista e impotente, ou (...) uma política 
de tipo foquista ou putchista”, e que tinha que chamar a 
esses polícias a “sindicalizar-se”?!!! 

Se estes exemplos mostram o que significa “dissolução 
de todas as polícias”, achamos que a experiência 
da Bolívia, de fevereiro a outubro de 2003, mostra 
onde pode levar a política de tratar a polícia como 
“empregados públicos” e apoiar suas greves. Assim, 
em fevereiro de 2003, a semi-insurreição espontânea 
dos operários e camponeses, abriu fissuras na casta 
de oficiais, questão que se viu no confronto aos tiros 

entre o exército e a polícia (a esta última a afetava 
o imposto de 12% aos salários que tinha decretado 
Goni, presidente boliviano derrocado pela revolução 
de 2003). Nesta oportunidade, camaradas, as direções 
reformistas e também o POR Lorista, propuseram o 
apoio às reivindicações da polícia.

Nossa política, camaradas, foi exatamente a contrária: 
chamar a desarmar à polícia, a pôr em pé milícias 
operárias e camponesas, e de chamar os soldados 
a destituir a seus oficiais e a constituir comitês de 
soldados que passassem do lado do povo. E isso era o 
que mostrava a “verde árvore da vida”, camaradas, 
com os heroicos operários e camponeses irrompendo 
com um grito de guerra certeiro, “fuzil, metralha, 
Bolívia não se cala!”. Finalmente a burguesia, vendo 
o perigo das massas acabarem dividindo e destruindo 
o exército, deslocando o regime e o Estado burguês 
abrindo a revolução, retrocedeu do “impostazo” 
(aumento desmesurado dos impostos, NdoT), negociou 
com a polícia e tirou os tanques das ruas. A trégua dada 
pelas direções traidoras lhe permitiu fechar as fissuras 
abertas na casta de oficiais, e assim, em setembro-
outubro de 2003, vimos o exército e a “os companheiros 
policiais” (que as direções reformistas e o POR Lorista 
tinham chamado a apoiar em fevereiro), ombro a 
ombro, massacrando os operários e camponeses em 
Ventilla, em El Alto, etc.

Contra essa política, camaradas, em setembro-
outubro, os operários e camponeses mostraram 
total perspicácia: não se dedicaram a chamar os 
“companheiros policiais” a não reprimirem, mas os 
enfrentaram em suas barricadas, em El Alto, assaltaram 
vários de seus postos, desarmaram os efetivos, 
incendiaram as instalações; rodearam com piquetes as 
casas particulares dos policiais nos bairros, obrigando-
os a abandoná-las sob a ameaça de serem linchados e 
terem queimadas suas moradias. Em Warisata e Sorata, 
tomaram as delegacias, desarmaram e expulsaram a 
polícia desses povos, puseram em pé suas próprias 
milícias operárias e camponesas para garantir a 
segurança, o resultado foi que não teve praticamente 
roubos e delinquência em esses povos nos últimos 
meses. 

E si puderam fazer isto, foi precisamente porque 
romperam a trégua e passaram por cima de suas direções 
reformistas, que os chamam a apoiar os “companheiros 
policiais”!!! Da mesma maneira, uma vez que as direções 
reformistas como a de Quispe retomaram o controle, 
foram elas as que garantiram que, há alguns meses 
atrás, voltasse um destacamento de sete polícias a 
Warisata e Sorata, questão claro festejada com bombos 
e festa por toda a burguesia. 

Nos 80’ já teve uma corrente que propôs e levou a 
cabo em grande escala a política de “sindicalização da 
polícia” que vocês sustentam hoje. O MAS (Movimento 
Ao Socialismo, Argentina, partido mãe da LIT) dos 
anos 1980 se lançou “audazmente” em ganhar policiais 
para o partido e organizar células e sindicatos. Esta 
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tragicomédia terminou com polícias que saíam das 
reuniões de equipe nos locais do MAS, para ir reprimir 
os operários, isto é, a cumprir com seu oficio. Claro que 
o MAS jamais pensou na insurreição! Não achamos 
que seja o caso de vocês e por isso os chamamos, 
fraternalmente, à reflexão.

Finalmente, camaradas, vocês oralmente nos 
propuseram que não pode ser negado que a luta de 
classes se reflete na polícia. É verdade, mas não só a 
luta de classes em general, se não também a guerra civil 
e a insurreição. E a teoria e a vida demonstram que a 
forma em que se manifesta a guerra civil e a insurreição 
é dissolvendo a polícia, isto é, desarmando-a, 
assaltando delegacias, formando com as armas assim 
“expropriadas” os embriões de milícia operária. 
Não podem ser apagados mais de cem anos de luta 
revolucionária do proletariado!

Sobre o balanço da posição de Lora, e sobre 
as possíveis “particularidades nacionais”: 

Política marxista para destruir 
a casta de oficiais; ou política 

menchevique stalinista de buscar 
“militares patriotas” como refração 

da política stalinista de buscar 
“burgueses progressivos”

A essência da política militar do proletariado 
concentra-se na necessidade de destruir a casta de 
oficiais das forças armadas e a todas suas polícias, como 
pilar fundamental do Estado burguês, e em conquistar o 
armamento do proletariado. Dizia Trotsky, em História 
da Revolução Russa: “Ainda que a esmagadora maioria 
da guarnição se colocasse ao lado dos operários, 
a minoria estava contra os operários, contra a 
insurreição, contra os bolcheviques. Essa pequena 
minoria compunha-se dos elementos mais qualificados 
do exército: O corpo de oficiais, os Juncker, os 
batalhões de choque e talvez também os cossacos. Estes 
elementos não podem ser conquistado politicamente: 
Tinham que ser vencidos”. 

Toda posição que não proponha isto – isto é, que à casta 
de oficiais não pode ser conquistada politicamente, mas 
que é preciso vencê-la, destruí-la – acaba conduzindo 
à posição lorista,  que é necessário organizar uma 
“tendência revolucionária” no exército, com oficiais 
incluídos.

É por isso, camaradas, que nos chamou a atenção, 
a seguinte afirmação que vocês realizam em vosso 
documento, precisamente respeito de Lora:

“No entanto, em honra à verdade, queremos 
enfatizar que a acusação que se faz habitualmente 
contra Guillermo Lora com respeito aos episódios 
da revolução boliviana dos anos 1970, carece de 
fundamento sério. O POR cometeu muitos erros, mas 
é falso que sua política estivesse dirigida a ganhar 

Torres ou a oficialidade. O que Lora reflete em suas 
Obras é um dado objetivo da realidade: Guarnições 
do exército e da polícia, com seus oficiais incluídos, 
pediam seu ingresso à Assembleia Popular”. 

Chama-nos a atenção, já que o próprio Lora, por 
escrito e em forma pública, refuta sem ambages esta 
visão tão indulgente dos camaradas da TCI de que teria 
cometido “erros”, e de que jamais se propôs “ganhar à 
oficialidade”. Tão é assim, que em um folheto escrito 
por Lora em 1981, titulado “A crise das forças armadas. 
Resposta do partido revolucionário2”, Lora diz com todas 
as palavras: “A insurreição dos explorados para poder 
triunfar tem que percorrer o caminho da fratura do 
exército regular, por muito poderoso que este seja. Esta 
lição que emerge de toda a experiência histórica nos 
permite compreender a grande importância que tem 
a formação de uma tendência revolucionária (ao dizer 
revolucionária queremos dizer que se estruturará ao 
redor da estratégia do proletariado) no seio das forças 
armadas. Se até ontem falava-se neste plano 
da tropa, hoje pode ser falado da oficialidade, 
nisto consiste uma das particularidades da 
realidade boliviana (...). Nas atuais condições, a 
objeção ao trabalho no meio dos oficiais, importaria 
partir do absurdo de que estes são orgânica e 
definitivamente reacionários (...). Se a perspectiva é 
ganhar parte do exército no processo insurrecional, 
apoiando-se na tropa, a constituição de uma 
tendência revolucionária entre a oficialidade, 
as classes, os suboficiais e os soldados, pode 
significar que no trabalho cotidiano se preparem 
as melhores condições, e sobretudo seguras, para 
conseguir esse objetivo.” (Capítulo V: Para a formação 
da tendência revolucionária no Exército, páginas 26-27, 
negritas nossas).

Camaradas, só citamos muito sinteticamente um 
capítulo completo deste texto de Lora dedicado a 
explicar por que é chave ganhar aos oficiais, e por que é 
possível fazer isso, dado as “particularidades nacionais” 
da Bolívia. Desde já, pomos a vossa disposição uma 
cópia do folheto completo, se assim acham necessário. 
É mais, podemos-lhes enviar também a revista 
“Revolución Proletaria N° 9”, do Comitê de Enlace 
pela Reconstrução da Quarta Internacional (isto é, da 
corrente internacional do lorismo), de Maio de 1996, 
editada na Argentina, que inclui em seu interior grande 
parte de uma instância de “Vivo Rojo”3 (o N° 108, de abril 
de 1996), onde que consta claramente assentado: “Em 
estas páginas temos reproduzido capa e contracapa 
e uns quantos artigos do N° 108 do ‘Vivo Rojo’ Que 
mostra nitidamente a influência das ideias Trotskistas 
em uma corrente de oficiais das Forças Armadas” 
(negritas nossas). É claro então que a política de Lora, 
tanto em 1971, como em 1981, como em 1996, era a de 
ganhar a uma corrente de oficiais das assassinas forças 
armadas bolivianas, e para nada se limitar a constatar 

2 Publicado em Documentos N° 15, setembro de 1981, revista teórica 
mensal publicada em Bolívia pelo Comitê Central do POR.
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“dados objetivos da realidade”.

Além do mais, camaradas, vocês vão mais longe em 
vosso documento, e afirmam: “... a demanda nacional 
de reivindicações que propagandeia nossa seção 
argentina se dirige à tropa e sub oficialidade, sem 
mencionar os oficiais. No entanto em relação a este 
debate e a qualquer outro parece-nos importante 
compreender que ‘cinzenta é a teoria e verde é a 
árvore da vida’. O Estado Maior da Classe Operária 
deve se dirigir para seus objetivos estratégicos da 
revolução e ditadura proletária, armado de uma 
grande capacidade tática e de manobra. O caso da 
Bolívia (como também seguramente do Equador) pode 
propor particularidades nacionais das forças armadas, 
que pelo próprio atraso, pela inexistência de uma 
doutrina de segurança própria dado o submetimento 
ao Imperialismo, ou pelos antecedentes históricos 
concretos, se insubordinem também oficiais”.

Camaradas em este conceito de vocês há uma verdadeira 
revisão do marxismo, do materialismo histórico. A casta 
de oficiais é expressão da burguesia já que os oficiais 
são uma casta burguesa nas forças armadas. Por isso, 
semear ilusões em que oficiais burgueses podem passar 
à insurreição é deslizar-se para a política stalinista de 
buscar militares “patriotas” ou burgueses “progressistas” 
que já foi aplicada na “verde árvore da vida”, no Equador 
e na Bolívia, e também em dezenas de revoluções 
estranguladas durante o século XX.

Como inclusive a história recente demonstra, a 
oficialidade pode dividir-se verticalmente como parte 
e expressão das próprias divisões na burguesia geradas 
pela crise econômica e as ascensões de massas.

Dizer que, em alguns casos, parte dessa oficialidade 
pode ser ganha para a revolução, é o mesmo que afirmar 
que se pode ganhar os dirigentes dos partidos burgueses 
(que também costumam se dividir como expressão 
das brechas e divisões na burguesia), isto é, fazer os 
operários acreditarem que podem existir burgueses 
“amigos” da revolução (!!).

Afirmar isto é muito perigoso para a classe operária, 
e presta um serviço ao stalinismo toda corrente 
trotskista que contribua a criar ilusões em que a casta 
burguesa dos oficiais do exército podem cumprir um 
papel revolucionário quando se divide. Já que por seu 
caráter de classe seu papel não pode ser outro que 
contrarrevolucionário. O fato que, sob determinadas 
circunstâncias, para cumprir melhor este papel ou pelas 
próprias disputas da burguesia, a casta de oficiais possa 
se dividir e uma ala posar de “democrática” e “anti-
imperialista”, não mudam seu caráter de classe nem 
o papel dos oficiais. Sustentar o contrário é revisar o 
marxismo revolucionário, isto é o trotskismo, já que este 
se conformou lutando, entre outras questões, contra a 
teoria menchevique-stalinista da “revolução por etapas” 
e contra sua consequência, a política frente populista 
como estratégia de poder. Teoria que, aplicada aos 
países coloniais ou semicoloniais, sustenta que na 

primeira etapa da revolução proletária o proletariado 
deve ser aliado dos setores burgueses progressivos ou 
“democráticos” e dos militares “patriotas” para libertar 
o país do domínio imperialista. Uma vez que esta etapa 
se completasse estaria proposta a tomada do poder. 

Como toda teoria menchevique-stalinista, renega 
da tomada de poder pela classe operária com seus 
organismos de autodeterminação e milícia operária. 
Esta teoria já foi aplicada pelo maoísmo no Equador e 
conduziu ao desvio da revolução em 2000, quando a 
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador, em sua sigla em espanhol, NdoT) e os 
stalinistas da Frente Patriótica entregaram o poder ao 
“coronel patriota” Gutiérrez, que terminou voltando para 
Noboa, impondo a dolarização e levou o exército à rua. 
Esta política de sustentar ao coronel “patriota” significou 
também, mais tarde, a conformação da frente popular 
que ganhou as eleições em 2002, levando a Gutiérrez à 
presidência que, uma vez no poder aplicou – como não 
podia ser de outra maneira – todos os planos do FMI.

Mas não só no Equador temos visto dividir a casta 
de oficiais como expressão da divisão da burguesia. 
O surgimento e desenvolvimento de fenômenos 
nacionalistas burgueses nas semicolônias significa, 
em geral, a divisão da casta de oficiais, com um setor 
alinhado com a fração burguesa “nacionalista” que 
pechincha com o imperialismo, e outro com a fração 
burguesa que tem o imperialismo diretamente atrás, 
como vemos hoje na Venezuela, ou como foi o caso do 
peronismo na Argentina nas décadas dos 40’ e 50’.

Mas o que nos parece mais grave, camaradas, é que vossa 
posição sobre as supostas possíveis “particularidades 
nacionais” que se dariam na “verde árvore da vida”, 
liquida, lamentavelmente, a experiência de uma das 
maiores revoluções do século XX, como foi a revolução 
espanhola. Porque ali, na guerra civil espanhola, 
se dividiu a burguesia sim, e com ela, a casta de 
oficiais! No Exército Republicano tinha oficiais 
“democráticos”, “republicanos”, que não eram 
senão a expressão da burguesia, e da política 
de colaboração de classes da frente popular no 
exército, de sua política de que primeiro tinha 
que ganhar a guerra contra Franco, e conquistar 
a República, e só depois estaria colocado brigar 
pela revolução socialista. A existência dessa casta 
de oficiais burguesa no exército republicano significou 
que os operários não podiam expropriar os fazendeiros 
e a burguesia nos territórios que conquistavam em sua 
luta contra o exército franquista, já que o papel dessa 
oficialidade era defender justamente, em primeiro 
lugar, a propriedade privada e os interesses de sua classe.

Assim, os operários e camponeses espanhóis 
terminaram massacrados na guerra civil, e sua grande 
revolução esmagada. Essa é a experiência que mostra 
não a «verde árvore da vida», senão a “negra árvore 
da morte e a derrota do proletariado”, camaradas! A 
mesma experiência se viu na revolução portuguesa de 
1974, onde ao mesmo tempo em que se conformavam os 

3. Vivo Rojo, a sua tradição literal do espanhol ao português é 
“Vivo Vermelho”.
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comitês de operários, inquilinos, e de soldados que 
encarceravam seus oficiais, se dividia a casta de oficiais 
e surgia o MFA (Movimento das Forças Armadas, NdoT) 
que, junto com o PC, constituiu um governo de frente 
popular. Foi esse governo de frente popular do PC e dos 
oficiais do MFA, que, na ponta da pistola, liquidaram 
e desarmaram aos comitês de operários, inquilinos e 
soldados, e estrangularam assim a revolução.

Uma posição sobre o surgimento 
do Exército Vermelho que 

falta à verdade histórica, e que 
termina confluindo com a posição 

escandalosa de Lora

Mas o que nos parece ainda mais grave é 
que, imediatamente após se referir às possíveis 
“particularidades nacionais” e que não pode ser 
descartado que “se insubordinem também os oficiais” 
em tal ou qual país, vocês afirmam: “Recordemos 
que uma das maiores criações da classe operária 
em sua luta contra a exploração capitalista (o 
Exército Vermelho de Operários e Camponeses), 
contou em suas filas com milhares de oficiais 
czaristas, entre eles, por nomear ao mais destacado, 
o Comandante de Companhia Tujachevsky, não só 
de extraordinárias aptidões enquanto a técnica e 
estratégia militar, senão convertido em militante do 
internacionalismo proletário nos primeiros anos da 
revolução de outubro”. Companheiros, achamos que, 
lamentavelmente, vocês não têm conseguido completar 
vossa ruptura com o lorismo. Porque no texto antes 
citado, Lora termina precisamente seu capítulo sobre 
“A tendência revolucionária nas forças armadas”, com 
a seguinte afirmação: “A luta revolucionária assenta-se 
basicamente na organização das milícias de operários 
e camponeses e que são eficazes na guerra irregular 
ou pequena. Não pode se renunciar a este trabalho 
ou substituir com a formação de uma tendência 

revolucionária militar. As milícias são já embriões 
do futuro exército que terá que pôr em pé a ditadura 
do proletariado para defender-se de seus inimigos do 
exterior. Esta instituição será permanente, baseada 
na conscrição e organizada conforme à ciência militar 
que passará a servir à política revolucionária. Se 
estrutura-se uma tendência revolucionária 
dentro das atuais forças armadas, condenadas 
a ser destruídas como parte do esmagamento 
do Estado burguês, não poderá menos que 
constituir na coluna vertebral dos quadros 
de comando do exército operário-camponês.” 
(negritas nossas).

Camaradas, vossa afirmação – e nem que falar, a 
de Lora – é faltar à verdade histórica, é «esquecer» 
que a Revolução Russa destruiu à casta de oficiais 
como tal, a todas as polícias, e impôs o armamento 
do proletariado, organizado em milícias operárias e 
camponesas. Negam um fato grande como um 
elefante: que a que organizou a insurreição 
e a tomada do poder, foi a Guarda Vermelha 
do soviete apoiada nos comitês de soldados. 
Negam que essa insurreição destruiu a casta de 
oficiais do exército que ERA A ORGANIZADORA 
DA GUERRA IMPERIALISTA. Casta de oficiais que 
comandava a carnificina humana da primeira guerra 
mundial onde se enfrentavam entre eles operários 
alemães, franceses, russos, etc. A insurreição de outubro 
não deixou nem rastros dessa casta de oficiais, o mesmo 
foi feito depois na revolução dos conselhos operários 
na Alemanha, onde o fogueiro – sim, quem atirava o 
carvão para que funcionassem os barcos – terminou 
como comandante em chefe da frota marítima alemã 
que regressava insurrecta para casa.

A casta de oficiais estava de conjunto, com Kornilov 
na Rússia. Nos podem dizer, vocês e Lora, que oficial 
encabeçou a derrota de Kornilov primeiro, e depois a 
insurreição de outubro? Porque o que vocês e Lora 
dizem é que para a revolução e para a insurreição se 
pode contar com um setor da casta de oficiais. E isso 
é uma falsificação da revolução russa. Qualquer leitor 
experimentado no marxismo, dos escritos militares de 
Trotsky, que tenha seguido a apaixonante discussão 
sobre o problema do exército vermelho, que dividiu 
à direção do partido bolchevique e mesmo a III 
Internacional, poderá constatar o seguinte: 1). Que 
a revolução alemã de 1918-19, e a húngara do mesmo 
ano, tinham sido derrotadas. 2). Que Rússia ficava 
isolada e rodeada por 14 exércitos imperialistas. 3). Que 
no interior do partido bolchevique surgiu uma fração 
encabeçada por Bukharin e Kollontai que, junto aos 
anarquistas e os SR de esquerda, estavam contra da 
constituição de um exército profissional, e opinavam que 
os 14 exércitos imperialistas seriam enfrentados com as 
milícias operárias e as guardas vermelhas dos Sovietes. 
Denunciavam que conformar um exército profissional 
era pôr em pé uma instituição burguesa no Estado 
operário. 4). Que a maioria da direção, encabeçada por 
Lenin e Trotsky, efetivamente propôs que a forma de 

Amarildo Diaz de Souza. 
Desaparecido pela Unidade de Polícia Pacificadora na favela da 

Roçinha, Rio de Janeiro, no dia 14 de julho de 2013
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um exército profissional, era burguesa, com generais, 
coronéis, sargentos, cabos, soldados, etc. Mas que, do 
que se tratava, não era da insurreição ou a revolução, 
se não da guerra, que tem uma técnica específica a 
qual se deveria recorrer enquanto seguisse atrasada a 
revolução alemã e enquanto Rússia continuasse cercada 
pelas tropas brancas. 5). Que esse exército era Vermelho 
e adquiria um caráter de classe, operário, não por suas 
jerarquias militares (que eram burgueses) senão porque 
estava conduzido pelos comissários vermelhos votados 
pelos sovietes, porque só se aceitava o ingresso ao mesmo 
de operários e camponeses, e porque era o braço armado 
de um estado operário revolucionário. 6) Que, já que se 
tratava de pôr em pé um exército profissional, teve-se 
que recorrer, a ex-oficiais da casta do exército czarista 
destruído pela revolução, como elementos isolados e 
individuais, que estavam dispostos, por sua consciência 
“nacionalista”, a “defender a soberania russa”. Ainda 
assim, esses ex-oficiais tinham na têmpora a pistola do 
comissário vermelho do soviete, e comitês de soldados 
que os podiam destituir e fuzilar em qualquer momento, 
se as circunstâncias o requeriam. 

Pelo contrário, em vossa posição sobre este ponto, 
poderia ser inferido que o Exército Vermelho derrotou 
a 14 exércitos imperialistas graças às aptidões para a 
estratégia e a técnica militar dos ex-oficiais czaristas, 
isto é, burgueses. Pelo contrário, a chave da estratégia 
dos bolcheviques e da III Internacional para derrotar os 
exércitos imperialistas, passava em primeiro lugar pela 
luta pelo triunfo da revolução proletária na Alemanha, 
isto é, pela destruição da casta de oficiais burguesa do 
exército dos Juncker.

Já visto como, para a revolução e a insurreição, o 
programa e a política foram a destruição da casta de 
oficiais. E se tivesse triunfado a revolução alemã de 
1918-19, não faria falta recorrer a esta excepcionalidade 
histórica de ter que recrutar individualmente, e sob as 
condições que já mencionamos a ex-oficiais do destruído 
exército czarista. 

Uma completa incompreensão 
sobre a diferença específica sobre 

revolução, insurreição e guerra

Sobre esta questão, cremos necessário voltar aos 
ensinos de nossos mestres sobre a insurreição e 
a guerra civil. É que, para o marxismo, há uma 
diferença fundamental entre a insurreição e a 
guerra. Enquanto a primeira é um momento 
historicamente condicionado da revolução e, 
para o trotskismo, merece ser tratada como uma 
“arte”, isto é precisa, para triunfar, uma direção 
revolucionária que conheça a arte de triunfar, a 
guerra é uma técnica, um “saber fazer”, um oficio 
prático. Segundo Trotsky, o oficio da guerra é 
“um conjunto de procedimentos práticos, de 
métodos de adaptação e de habilidade que 
respondem a uma tarefa precisa: destruir o 

inimigo. ” (L. Trotsky. “Doutrina militar e marxismo”, 
1 de abril 1922).

É desde esta concepção que pode ser entendido por 
que os bolcheviques criaram – frente ao retrocesso 
da derrota da revolução na Europa e para enfrentar 
a invasão do Estado operário por 14 exércitos 
imperialistas, um exército profissional. Esta decisão 
foi tomada, diga-se de passagem, não sem grandes 
controvérsias no partido bolchevique. E para isso, 
ante a guerra, recorreram corretamente a 
todos os meios práticos ao seu alcance que lhes 
permitissem responder “a uma tarefa precisa: 
destruir ao inimigo”. Por isso puseram ex-oficiais 
czaristas, que por sua consciência nacionalista estavam 
dispostos a colaborar em defender a Rússia, como 
ajudantes técnicos do exército. Mas estes ex-oficiais 
czaristas estavam controlados e disciplinados pelos 
soldados vermelhos e células de operários comunistas.

Assim o propunha Trotsky com clareza já no primeiro 
congresso da III Internacional: “A questão dos chefes 
militares (na conformação do Exército Vermelho, NdoR), 
propôs-nos grandes dificuldades. Evidentemente, 
a primeira preocupação era a de educar oficiais 
vermelhos, recrutados nas filas da classe operária e 
dos filhos dos camponeses pobres. Desde o começo 
procedemos a esse trabalho, e inclusive aqui, ante a 
porta desta sala, vocês podem ver vários ‘sargentos’ 
vermelhos que, em pouco tempo, entrarão como oficiais 
vermelhos no exército soviético. Temos um grande 
número deles (...) Seu número, disse, é bastante grande, 
mas não podemos esperar que os jovens sargentos 
vermelhos se tenham transformado em generais 
vermelhos, porque o inimigo não quererá nos deixar 
tanto tempo de tranquilidade. Para aproveitar com 
sucesso esta reserva e tomar dela grande quantidade 
de homens capazes, devemos nos dirigir também aos 
antigos chefes militares. Evidentemente, não buscamos 
nossos oficiais na camada brilhante de gente dos 
quartéis militares, senão que, entre os elementos mais 
simples, recrutamos forças capazes, que nos ajudam 
agora a combater a seus antigos companheiros. Por 
uma parte, bons e leais elementos que compunham o 
antigo corpo de oficiais, aos que anexamos bons 
comunistas como comissários, e por outra 
parte, os melhores elementos dentre os soldados, os 
operários e os camponeses, para os postos de comando 
inferiores. (...) Desde que a República soviética existe 
na Rússia, sempre foi forçada a fazer a guerra e a faz 
ainda hoje (...) Ao sul e ao norte, ao leste e ao oeste, em 
todas partes, nos combatem com as armas na mão, e 
estamos obrigados a nos defender (...) Para defender-
nos, devemos ensinar os operários usar as armas que 
eles forjam. Começamos por desarmar a burguesia e 
armar os operários…” (Discurso do camarada Trotsky, 
1° Congresso da Internacional Comunista, 1919).

Isto é, o partido bolchevique, longe de depositar ou 
chamar a depositar alguma confiança na derrotada 
e destruída casta de oficiais do exército czarista, 
implementou os meios para estabelecer contra eles 
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o “terror vermelho”, com “bons comunistas como 
comissários”! Tudo ao contrário – antes, durante e 
após a insurreição triunfante –, a política stalinista 
de buscar, de lupa nas mãos, oficiais “patriotas”! 
Política a qual se adaptou o lorismo criando sua 
“teoria da excepcionalidade nacional boliviana” que 
foi um resultado do pablismo que infeccionou a IV 
Internacional com pseudoteorias produzidas em sua 
adaptação ao stalinismo.

E, infelizmente, acreditamos camaradas que vocês com 
a concepção que defendem não acabaram de romper 
com esta corrente. Vossa posição, que leva a depositar 
ilusões em um setor da casta de oficiais antes e durante 
a insurreição é funesta, já que impede a luta pela divisão 
do exército de forma horizontal, isto é, avariar a cadeia 
de comando para destruir a disciplina da burguesia 
exercida através da oficialidade; já que impede lutar para 
que os soldados tenham direito a destituir e ainda fuzilar 
os oficiais; já que impede e troca a tarefa estratégica dos 
comitês de soldados que não é outra que a destruição da 
instituição burguesa do exército.

É preciso voltar ao manual da 
insurreição e da guerra civil do 

marxismo revolucionário.
A TQI não pode inventar nada 

novo ao respeito

Vocês afirmam em vosso documento que “As forças 
repressivas do Estado burguês demonstram ser os últimos 
baluartes do poder burguês. Todo avanço decidido da 
classe operária e dos explorados pela imposição e a 
conquista de seu próprio poder enfrenta inevitavelmente 
estas instituições guardiãs da propriedade privada. As 
forças que pretendam reconstruir a IV Internacional (...) 
não podem senão proclamar abertamente sua intenção e 
sua luta por destruir as forças armadas e policiais”.

Como terão visto ao longo desta carta, apesar de que 
podemos coincidir com esta afirmação geral, temos 
profundas diferenças em relação a quais são as tarefas e 
o programa, e como se articulam, tanto nos momentos 
preparatórios como nas situações agudas, em função do 
objetivo de preparar e organizar a insurreição como arte.

Os conceitos marxistas de guerra civil e insurreição, 
conceitos precisos e chave, foram guardados com sete 
chaves pelas correntes nacional-trotskistas e revisionistas 
dos últimos 35 anos, e discutir sobre a insurreição 
parece estar proibido pelos liquidadores do trotskismo. 
Celebramos então poder abrir uma discussão com vocês 
sobre estes temas estratégicos. E, não duvidamos que esta 
discussão nos enriquecerá mutuamente.

Quais são, a nosso entender, as condições indispensáveis 
para preparar a insurreição como arte? Para nós, a primeira 
condição preparatória da insurreição, é que não se pare o 
embate revolucionário das massas, sem o qual o partido 
revolucionário não pode organizar a insurreição como 
arte para tomar o poder. Só apoiado em essa enorme força 
revolucionária das massas e em seus organismos de duplo 
poder armados, o partido revolucionário pode preparar a 
insurreição, levantando uma política militar proletária para 

dividir o exército e destruir a casta de oficiais, desarmar a 
todas as polícias, e conquistar o armamento do proletariado, 
isto é, pôr em pé as milícias operárias armadas. 

Propunha Trotsky: “A revolução proletária é uma 
formidável revolução de massas desorganizadas em seu 
conjunto. A cega pressão das massas desempenha no 
movimento um papel considerável. A vitória só pode ser 
obtida por meio de um partido comunista que tenha como 
objetivo preciso a tomada do poder e que, com cuidado 
minucioso, medite, forje, reúna os meios para atingir o 
objetivo que persegue e que, ao se apoiar na insurreição 
das massas, realize seus desígnios.” (Os problemas 
da insurreição e a guerra civil, negritas nossas).

Para o marxismo, tal qual o propunha uma dos maiores 
estrategistas militares do proletariado, o camarada 
Trotsky, “a fase suprema da revolução é a insurreição, a 
que decide o poder. A insurreição vai sempre precedida 
de um período de organização e preparação, com base 
em uma campanha política determinada. Por regra geral 
o momento da insurreição é breve, mas é um momento 
decisivo no curso da revolução (...). “O regulamento da 
guerra civil deverá ser composto pelo menos de três 
capítulos, a preparação da insurreição, a insurreição, e 
finalmente a consolidação da vitória.” (idem). 

E isto é assim, camaradas, porque a insurreição é 
um momento preciso, diferenciado, historicamente 
condicionado, da revolução. É a fase suprema, a que 
decide o poder. Para isso é necessário que a luta de classes 
adquira uma particular virulência, entre numa fase de 
“guerra civil”. Isto significa, para Trotsky, o momento em 
que a luta de classes rompe “os marcos da legalidade, 
chegue a se situar no plano de um confronto público e, 
em certa medida físico, das forças em oposição.” (L. 
Trotsky. Os problemas da insurreição e a guerra civil. 
1924). Por isso, a fase de guerra civil, para Trotsky, 
abarca “as insurreições espontâneas determinadas 
por causas locais, as intervenções sanguinárias 
das hordas contrarrevolucionárias, a greve geral 
revolucionária, a insurreição para a tomada do poder, 
e o período de liquidação das tentativas de levantamento 
contrarrevolucionário.” (L. Trotsky, idem). Isto é, para 
Trotsky, a fase da guerra civil estende-se do começo 
de uma situação revolucionária – e inclusive, pré-
revolucionária – até depois da tomada do poder 
para defender a conquista do Estado Operário e 
para estender a revolução mundial.

Por isso acrescenta, em seu trabalho “Doutrina militar 
e marxismo”, que “tudo isto entra no marco da noção de 
guerra civil, tudo isto é mais amplo que a insurreição, 
bem como infinitamente mais estreito que a noção de 
luta de classes, que se dá através de toda a história da 
humanidade.”

Temos diante de nós este trabalho, “Doutrina militar e 
marxismo”, do maior estrategista militar do proletariado que 
concentrava a experiência das revoluções mais avançadas 
da classe operária em sua história, e não encontramos nele a 
brutalidade de Lora sobre a casta de oficiais, e também não 
achamos a confusão que vocês têm com respeito à vossa 
insuficiente delimitação com o lorismo.

Por exemplo, Trotsky afirma nesse texto, que o trabalho 
do partido, unicamente no momento da insurreição é 



19

SOBRE A POLÍTICA MILITAR DO PROLETARIADO E A INSURREIÇÃO
decisivo para desintegrar o exército por dentro. Só no 
período prévio imediato no que a preparação da insurreição 
está proposta como tarefa, o trabalho conspirativo ao 
interior do exército se transforma em 90% de seu trabalho 
militar: “No período de preparação revolucionária (...) 
forçadamente tropeçaremos com as forças (polícia, 
exército) da classe dominante. Nove décimas partes do 
trabalho militar do partido consistem em disgregar o 
exército inimigo, em deslocá-lo de dentro, e uma décima 
parte em reunir e preparar as forças revolucionárias”. 
Depois propõe, referindo-se ao momento da insurreição 
que, definir o momento exato de sua realização, inclusive a 
data, é chave para o triunfo da insurreição como arte.

É unicamente depois de passado este momento 
decisivo da revolução que é a insurreição, e 
uma vez que esta triunfou, que para defender e 
assegurar essa vitória, e se as condições assim 
o requerem, pode ser necessário pôr em pé um 
exército profissional. 

Todos estes conceitos que muito sinteticamente 
propomos são os que permitem ao partido revolucionário 
insurreccionalista poder se colocar nas mutantes situações 
da luta de classes e ajustar seu programa de ação em 
cada momento. Estes conceitos foram elaborados pelo 
marxismo revolucionário extraindo lições das revoluções e 
em polêmica contra as correntes revisionistas e reformistas.

Precisamente, camaradas, essa foi a discussão e a luta 
de Marx e Engels contra Blanqui na Comuna de Paris. 
A diferença não radicava na necessidade da insurreição 
como arte, isto é, na preparação consciente, como plano, 
da mesma. A diferença radicava em que Blanqui propunha 
que, para fazer-se do poder, era suficiente com “um grupo 
de homens decididos” e com a luta de barricadas. Marx e 
Engels, contra Blanqui, sustentavam que a minoria ativa 
do proletariado, por melhor organizada que estivesse 
não podia fazer-se do poder se não estava apoiada no 
auge revolucionário da classe mais avançada, isto é, da 
classe operária. Na revolução russa de 1905, os eixos do 
programa de Lenin e dos bolcheviques para preparar 
a insurreição – isto é, para que a revolução que tinha 
começado triunfasse – passavam pelo derrocamento do 
czarismo, a destruição do exército czarista e sua troca 
pelo armamento do povo, baixo a consigna da Revolução 
Francesa, “Um homem, uma arma”, e a imposição da 
república mediante uma Assembleia Constituinte e de um 
governo provisório revolucionário. Para isso, as tarefas 
da vanguarda proletária revolucionária eram pôr em pé 
os “destacamentos do exército revolucionário” – isto é, as 
milícias operárias –, e a luta pelas tropas, esmagando a casta 
de oficiais. A experiência da revolução russa de fevereiro 
de 1917 – a que nos referimos antes, também nesta carta 
–, e depois da insurreição triunfante de Outubro, foram 
chave também na elaboração do manual da insurreição e 
da guerra civil do marxismo revolucionário.

Não podemos – nem é nossa intenção aqui – estender-
nos sobre a experiência das diferentes revoluções do 
século XX. O que sim queremos afirmar é que toda a 
experiência das revoluções mostra que a política militar 
do proletariado no caminho da preparação da insurreição, 
tem como eixos essenciais que não se detenha o embate 
revolucionário das massas, que estas ponham em pé seus 
sovietes e suas milícias operárias armadas, dissolvendo e 
desarmando à polícia, e que levem adiante uma luta física 

pelas tropas – isto é, por ganhar a base do exército –, 
chamando os soldados a se insubordinarem, e a destruir 
seus comandos, isto é, a casta de oficiais.

Todo o desenvolvimento das revoluções do século XX 
e dos primeiro anos do século XXI – entre as quais o 
outubro triunfante da revolução russa foi a exceção, e não 
a norma, pela traição da socialdemocracia e o stalinismo às 
revoluções do século XX –, para além do destino ulterior 
que sofreram essas revoluções, mostraram o certeiro 
instinto das massas de transformar a luta política em luta 
física, atacando as delegacias, desarmando e dissolvendo 
à polícia, pondo em pé suas milícias operárias, e desde 
ali golpear por dividir ao exército, etc., como vimos nas 
revoluciones alemãs de 1919-21 e 1923-24; na revolução 
espanhola dos anos 1930, na revolução boliviana de 1952, 
na revolução portuguesa de 1974, etc., por dar só alguns 
exemplos.

Camaradas, todos estes conceitos de insurreição, 
insurreição como arte, guerra civil, a luta pela destruição 
da casta de oficiais, e posta em pé de comitês de soldados 
armados, o combate pela dissolução e desarmamento da 
polícia e organização das milícias operárias; a luta física 
por atrair a base do exército, a necessária destruição do 
comando do inimigo, etc., que muito sinteticamente 
tratamos de expressar aqui, são questões que se encontram 
nas obras e textos de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, 
isto é, do marxismo revolucionário dos séculos XIX e XX. 
E não só isso, mas passaram pela prova mesma da luta 
revolucionária da classe operária mundial durante mais de 
um século e meio, e têm demonstrado sua total correção e 
vigência.

Agora bem, em nenhum destes textos pudemos encontrar 
nem a mais mínima alusão à luta pela “sindicalização da 
polícia”, nem muito menos apelos aos “quadros” (oficiais) 
da polícia a “passar do lado do povo”, tal como tem proposto 
o POR de Argentina frente às passeatas reacionárias 
convocadas por Blumberg. Também não encontramos 
nenhuma alusão as supostas “particularidades nacionais” 
de tal ou qual país que façam possível ser ganha para 
a revolução uma parte da casta de oficiais das Forças 
Armadas, como sustentou e segue sustentando hoje o 
lorismo.

Camaradas, vocês têm todo o direito a sustentar essas 
posições. Têm todo o direito inclusive a revisar as posições 
de nossos mestres se consideram que estavam equivocadas.

O que não é correto é que apresentem essas posições 
como continuidade do programa do leninismo e do 
trotskismo. Achamos que vocês deveriam dizer com clareza 
que estão revisando as posições clássicas do marxismo 
revolucionário; deveriam dizer abertamente o que estão 
revisando e porquê, onde vocês acham que está o engano 
de nossos mestres, ou bem quais são os novos fenômenos 
ou as novas condições que eles não chegaram a viver que 
precisam uma mudança tão fundamental do programa 
revolucionário frente à polícia e as forças armadas, da 
política militar do proletariado. Acreditamos camaradas 
que essa é a vossa obrigação. •

SECRETARIADO INTERNACIONAL 
DA FRAÇÃO TROTSKISTA INTERNACIONALISTA 

(QUARTA INTERNACIONAL)
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Desde o dia 22 de novembro, 
os morros e favelas do Rio 
de Janeiro sofrem uma 

ocupação militar pelos membros 
da polícia civil, polícia militar, 
exército, marinha e aeronáutica, 
o que configura um verdadeiro 
estado de sítio sobre o setor 
mais pobre e superexplorado do 
proletariado carioca.

A justificativa para esta ofensiva 
militar sobre a população do Rio de 
Janeiro é a suposta necessidade 
de combater o narcotráfico 
que controlam o comércio de 
drogas nas favelas, e que estaria 
tentando impor uma situação 
de terror contra a população, ao 
atacar e incendiar dezenas de 
veículos (ônibus, carros, etc.), 
além de atacar delegacias e 
postos policiais.

Segundo o governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), 
reeleito no dia 3 de outubro com 
aproximadamente 65% dos votos 
e apoiado por Lula e Dilma, a 
reação dos traficantes seria 
uma contraposição à política do 
governador de instalar Unidades 
de Polícia Pacificadora nos 
morros e favelas do Rio. As 
UPPs foram o cavalo de batalha 
da política de Sérgio Cabral 
frente ao narcotráfico do Rio de 
Janeiro. Quando na realidade, a 
construção e instalação destes 
quartéis policiais dentro das 
favelas, que longe de erradicar o 
narcotráfico, servem de apoio à 
repressão generalizada contra a 
população que vive nas favelas.

 
É que nas favelas vivem os 
setores mais explorados do 
proletariado brasileiro, um enorme 
reservatório de mão de obra 

barata, que nem a CUT, nem a 
Força Sindical, nem a Intersindical, 
nem a Conlutas organizam. 
Estas centrais estatizadas só 
organizam as camadas mais altas 
do proletariado, base social da 
burocracia e do regime do pacto 
social. São estas centrais que 
deixam o 90% dos explorados 
jogados e expostos à caridade da 
igreja e da Frente Popular e – como 
hoje podemos ver abertamente 
no Rio de Janeiro – também 
foram abandonados e isolados, 
ficando à mercê da repressão 
do Estado assassino, como 
acontece com os camponeses 
sem terra frente às guardas 
brancas dos fazendeiros e dos 
esquadrões da polícia militar no 
campo. Assim não podemos lutar! 

Nestes 140 milhões de 
explorados, sem nenhum 
direito, é que está apoiado o 
ciclo econômico “milagroso” de 
Lula e da Frente Popular, para 
que o capital financeiro devore 
superlucros históricos, e assim 
atacam os explorados para mantê-
los disciplinados.

Desde que começou a ocupação 
das favelas pelas forças armadas, 
pelo menos 50 pessoas morreram, 

sem saber ao certo quantos foram 
trabalhadores assassinados 
e quantos foram os supostos 
narcotraficantes.

Além disso surgiram novos 
interesses a partir dos 
investimentos parasitários na bolha 
imobiliária, que se desenvolveu 
depois que selecionaram o Brasil 
como sede do Mundial de Futebol 
de 2014 e o Rio de Janeiro como 
sede das Olimpíadas de 2016.

Estes novos e grandes interesses 
econômicos não podem ficar 
nas mãos do narcotráfico, que 
envolvem grandes investimentos 
e grandes lucros que são 
reivindicados pelas grandes 
construtoras, que farão as obras 
de infraestrutura para o Mundial 
e para as Olimpíadas, como 
ruas, hotéis, portos, aeroportos, 
ferrovias, etc. São obras que 
podem chegar até 100 bilhões de 
reais, de 50-60 bilhões de dólares. 

Então, a ocupação militar dos 
morros e favelas se transformou 
em um estado de sítio para 
as massas que sofrem duras 
perseguições e repressão das 
forças armadas, enquanto os 
narcotraficantes fugiram para 
outros lugares sob o olhar 

PERANTE A OCUPAÇÃO MILITAR 
DOS MORROS E DAS FAVELAS 

DO RIO DE JANEIRO*

Novembro 2010

* Publicado Originalmente no Democracia Obrera Nueva Época Nº 49. Dezembro de 2010.
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complacente das forças militares, 
o que demonstra que existiu 
uma negociação prévia entre os 
narcotraficantes e o Estado.

Já começaram as denúncias 
dos moradores das favelas 
que durante revistas da polícia 
e do exército em suas casas 
vários bens foram danificados 
e outros roubados pelas tropas 
de ocupação, demonstrando o 

caráter anti-operário da ocupação 
dos morros no Rio de Janeiro.

Ninguém é tão ingênuo para 
acreditar que o narcotráfico 
acabará ou vai diminuir com a 
ocupação militar dos morros e 
favelas. O comércio de drogas 
no Rio de Janeiro e em todo 
o Brasil é um mercado que 
maneja anualmente centenas de 
milhões de dólares, e os barões 

do narcotráfico não estão nas 
favelas, estão nos apartamentos 
e edifícios de luxo na Barra da 
Tijuca, em Ipanema, no Leblon. 
A burguesia narcotraficante é 
uma sócia menor do conjunto da 
burguesia nacional, totalmente 
subordinada ao imperialismo.

Frente o massacre feito pelo 
estado burguês contra as massas 
do Rio de Janeiro, a Conlutas/
PSTU levanta: “convocamos 
todas as entidades do movimento 
sindical, popular e estudantil, a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil), 
a ABI (Associação Brasileira de 
Imprensa) e as demais entidades 
que lutam pela democracia para 
realizar uma ampla campanha 
contra a criminalização da 
pobreza e dos movimentos 
sociais. Uma campanha que exija 
o fim imediato das ocupações 
militares nas comunidades 
carentes do Rio e investimentos 
nos serviços públicos de 
qualidade”. (Comunicado da 
Conlutas,30/11/2010, www.pstu.
org.br).

A Conlutas/PSTU a pesar de 
todos os sindicatos que dirige, 
com milhões de operários que 
influencia em todo o país, não 
chama a lutar com os métodos 
de classe -paralisações, piquetes, 
mobilizações, greves, comitê 
de autodefesa, etc. – como 
semelhante ataque ao setor 
mais explorado do proletariado. 
Neste sentido Eduardo Almeida, 
dirigente do PSTU e da LIT-CI 
afirma que: “É necessário acabar 
com as polícias atuais, investigar 
e deter todas as bandas podres, 
e criar outra. A nova polícia tinha 
que ser organizada de forma 

radicalmente diferente da atual. 
A diferença entre a polícia civil e 
militar deve desaparecer, que não 
serve para nada, e assegurar todas 
as liberdades sindicais e políticas 
a seus participantes. É preciso 
também que seus comandantes 
ou delegados sejam eleitos pela 
população da região que atuam. 
Ao contrário do que os que se 
escandalizam com esta proposta, 
a eleição dos delegados locais 
é realizada em muitos países, 
inclusive nos EUA. É uma forma 
democrática de comprometer 
estes comandantes com a 
população local.” (Como enfrentar 
a violência urbana? Um programa 
radical dos trabalhadores para um 
gravíssimo problema, www.pstu.
org.br).

Quer dizer, para a direção da 
Conlutas/PSTU a tarefa que está 
colocada não é o combate direto 
com a luta nas ruas de todo o 
Brasil para derrotar o ataque das 
forças repressivas do estado, 
encabeçado pelo governo de 
Frente Popular de Lula/Dilma 
e apoiado pela burocracia da 
CUT e demais pelegos, sobre 
os batalhões mais explorados, 
o verdadeiro reservatório de 
mão de obra quase escrava, 
para impedir que este ataque se 
generalize ao resto do movimento 
operário. Não, para a Conlutas/
PSTU se trata de reformar o 

aparato de repressão do estado 
burguês, e em consequência, do 
que se trata é de defender um 
programa “democrático”, que 
exija das instituições do regime 
que detenham o massacre e 
desocupem as favelas. Não 
chama os milhões de operários 
que dirige e influencia a nenhum 
combate para parar o massacre 
no Rio.

Por este caminho reformista 
acabam defendendo os direitos 
à sindicalização da polícia 
assassina. Assim chegam a 
elogiar o estado imperialista 
norte-americano e as eleições 
dos sheriffs, ocultando que estes 
sheriffs fascistas são os que 
caçam os imigrantes latinos como 
cães na fronteira mexicana, e que 
quando não matam os prendem 
em masmorras antes de deportá-
los a seu país. Essa é a polícia 
“democrática’ que o PSTU sonha 
em ter no Brasil!

Mas depois tentam encobrir seu 
programa reformista levantando 
que “as comunidades devem ter 
o direito de organizar associações 
de autodefesa, para se proteger 
dos bandidos. Os trabalhadores 
são os maiores interessados em 
assegurar o direito de ir e vir”. 
(Eduardo Almeida, idem). Mais 
uma vez, se negam a colocar todo 
o peso das organizações operárias 
que dirigem e influenciam a serviço 

OS RENEGADOS DO TROTSKISMO: 
Sustentadores da burocracia pelega da CUT, 

aos pés da Frente Popular
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de que a Conlutas encabece o 
combate por colocar de pé os 
mais que elementares piquetes 
de autodefesa operários a nível 
nacional para que não continuem 
matando trabalhadores indefesos 
nas favelas do Rio, e por este 
caminho lutar pela dissolução da 
polícia e dos demais aparatos de 
repressão. Não, nada disso. Para 
o PSTU/LIT se trata de reformar 
a polícia, democratizá-la, como 
se isso fosse possível dentro do 
Estado e do assassino regime 
burguês.

Esta posição da Conlutas/PSTU 
é mais uma mostra do que fizeram 
no CONCLAT junto do PSOL 
em junho deste ano. Naquele 
encontro eles se negaram a 
enfrentar os governos bolivarianos 
e sua demagogia “esquerdista”, 
submetendo ainda mais as 
organizações e a luta operária 
à burguesia e suas instituições. 
Foi uma política desmoralizante 
impulsionada pelos renegados 
do trotskismo já que o CONCLAT 
poderia ter sido um ponto de 
reagrupamento da vanguarda 
operária, unificando-se com um 
programa de independência de 
classes frente à crise, inclusive 
nas eleições.

Lamentavelmente, os renegados 
do trotskismo, sobre tudo o PSOL 
e o PSTU colocaram em primeiro 
plano as disputas burocráticas 
pelo controle da nova “Central”, 

pelas cotas sindicais e pelos 
cargos, levando à “imposição” do 
CONCLAT e a desmoralização 
de amplos setores da vanguarda 
operária. Assim favoreceram 
a dispersão da ala esquerda 
combativa da classe operária, 
deixando as lutas operárias 
isoladas e assim abriu o caminho 
para que a Frente Popular 
impusesse as eleições e se 
fortalecer o regime do pacto social. 
O regime legitimado com milhões 
de votos lançou este brutal ataque 
contra os explorados, disfarçado 
da “luta contra os traficantes”.

Hoje quando o governo de 
Lula/Dilma, o regime e o Estado 
mostram sua verdadeira cara 
com repressão e morte sobre 
o proletariado pobre do Rio, o 
PSTU e o PSOL, com a Conlutas 
e a Intersindical, se negam a levar 
adiante a moção dos fabris de La 
Paz. Estes são os resultados de 
sua política! Por exemplo, depois 
de vários anos de intervenção 
militar pelos exércitos gurkas do 
Brasil e da Minustah, massacrando 
operários famintos no Haiti – e hoje 
seus melhores homens formam 
parte das operações militares que 
massacram nos morros do Rio – 
estas organizações que usurpam 
as bandeiras do trotskismo se 
negam a lutar pela derrota militar 
das tropas gurkas brasileiras, 
argentinas, bolivianas e chilenas 
que massacram no Haiti. 

É por isso que no dia 30/11 no 

ato realizado na USP, convocado 
pelo PSTU, PCB, PSOL, LER-
QI, etc., contra as perseguições 
judiciais do reitor Rodas da USP 
contra os estudantes combativos 
do CRUSP (habitação estudantil) e 
os trabalhadores que participaram 
das diferentes greves e ocupações 
na USP desde 2007 – mais uma 
vez! – a esquerda reformista 
se negou a organizar uma luta 
unificada junto aos operários que 
estão sendo atacados pelo Estado 
no Rio de janeiro. Nenhuma das 
organizações de esquerda falou 
do Rio, com mais de 40 oradores 
(incluindo o representante da 
Federação Universitária de 
Buenos Aires, Argentina), mas 
ninguém falou do Rio. Novamente 
a esquerda reformista impede que 
os trabalhadores e a juventude 
combativa enfrentem de forma 
unificada o ataque da burguesia 
no Brasil.

Já a LER-QI, grupo irmão do 
PTS argentino, atrás dos passos 
da Conlutas/PSTU e do PSOL 
chama a “...as organizações de 
direitos humanos, os sindicatos, 
as centrais sindicais, as 
entidades estudantis, os partidos 
de esquerda, principalmente 
o recentemente votado e 
reconhecido defensor dos direitos 
humanos Marcelo Freixo do 
PSOL, para que organizemos 
imediatamente uma campanha 
pela retirada das tropas policiais 
dos morros e favelas, e contra os 
interesses reacionários dos dois 
lados envolvidos na disputa dos 
lucros, e a repressão.” (LER-QI, 
Rio de Janeiro: Frente a onda 
de violência e a ofensiva policial, 
www.ler-qi.org).

A política da esquerda reformista 
em geral, e dos renegados do 
trotskismo em particular, mais 
uma vez adocicando a aparência 
da selvagem ditadura do capital. 

1978, Comitês Operários lutando pela liberdade dos presos políticos
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ABAIXO O MASSACRE CONTRA OS TRABALHADORES!
PELA EXPULSÃO DAS TROPAS DE OCUPAÇÃO!

ABAIXO A OCUPAÇÃO DAS FAVELAS E BAIRROS OPERÁRIOS!
POR UM CONGRESSO NACIONAL DE TRABALHADORES EMPREGADOS E 

DESEMPREGADOS, CAMPONESES POBRES E ESTUDANTES COMBATIVOS!

Para que o conjunto da 
classe operária e os explorados 
conquistem salários dignos, 
saúde, educação, condições 
dignas de trabalho, terra, etc., é 
preciso levantar as demandas dos 
mais de 140 milhões de explorados 
que não estão organizados em 
nenhuma das centrais sindicais, 
que vivem e morrem nas favelas 
do Rio, de São Paulo e de todas 
as cidades do país, ou nos 
acampamentos dos sem-terra. No 
Brasil, muito diferente daqueles 
que querem mostrá-lo como uma 
Suíça, as condições de existência 
da maioria dos operários e 
explorados são similares aos da 
Índia semicolonial, subjugada 
pelas potências imperialistas, já 
que o Brasil é uma das nações mais 
escravizadas da humanidade.

 
Nenhuma segurança virá da 
mão da polícia assassina e do 
exército que massacra operários 
famintos no Haiti, a comando 
do imperialismo ianque e do 
açougueiro Obama.

Por isso, frente à brutal 
repressão contra os trabalhadores 
cariocas, bastaria que a CUT, 
Conlutas, Intersindical e demais 
centrais sindicais, junto ao MST, 
declarassem que os morros e 
favelas ficavam sob o controle 
das organizações operárias e 
dos camponeses sem terra, para 
expulsar imediatamente as tropas 
de ocupação do exército e da 
polícia dos bairros operários, 
colocando de pé os comitês de 
autodefesa das centrais sindicais 
e do MST, com delegados 
operários por quarteirões. Assim, 
com os comitês de fábrica, os 
comitês de desempregados 
dos bairros operários, junto aos 
comitês de camponeses sem-
terra, convocando um Congresso 

Nacional Operário e Camponês, 
com delegados de base com 
mandato; para expulsar as tropas 
de ocupação, colocando em pé 
guardas operárias e camponesas 
para se defender da repressão 
do estado e das guardas brancas 
dos fazendeiros no campo. Este 
é o caminho para preparar a 
greve geral até impormos todas 
as demandas da classe operária, 
dos camponeses pobres e do 
movimento estudantil combativo, 
para que os capitalistas paguem 
pela crise!

Um Congresso Operário e 
Camponês para lutar contra o 
desemprego, por trabalho para 
todos, reincorporação imediata 
de todos os demitidos! Basta de 
trabalho precarizado! Pela divisão 
das horas de trabalho entre todos 
os braços disponíveis, com um 
salário ao nível do custo da cesta 
básica! Para enfrentar o ataque 
dos monopólios, do governo e da 
patronal escravista, e para derrotar 
o Pacto Social é preciso lutar pela 
expropriação sem pagamento e 
sob o controle operário de todas 
as transnacionais, seus bancos, 
terras e propriedades. Porque 
expropriando a burguesia será 
possível também expropriar os 
traficantes, sócios da burguesia 
escravista submetida ao 
imperialismo. 

Para acabar com a escravidão 
no campo é preciso lutar! 
Pela expropriação de todos 
os latifúndios produtivos, sem 
pagamento e sob o controle 
operário! Para frenar o ataque 
dos capitalistas e seu governo, e 
para conseguir trabalho e salário 
dignos: pela escala móvel de 
salários e horas de trabalho, para 
reduzir a jornada de trabalho e 
que todas as mãos livres sejam 
colocadas a produzir, com um 

salário de acordo ao custo da vida 
e com plenos direitos.

Expropriação sem pagamento 
e sob o controle operário de toda 
fábrica que feche, suspenda 
ou demita! Expropriação 
sem pagamento e sob o 
controle operário da Ford, da 
Volkswagen, Fiat, etc., e todas 
as fábricas que deem lucros! 
Reestatização sem pagamento 
e sob o controle operário da 
Petrobras, Embraer, Vale e todas 
as empresas privatizadas! Pelo 
monopólio do comércio exterior! 
Abaixo o segredo comercial e 
bancário! Abertura dos livros de 
contabilidade e contas bancárias 
para comprovar que os patrões 
com a ciranda financeira e com 
os subsídios do governo de Lula, 
milhões de dólares saíram do 
país, sobre a base da miséria dos 
explorados! Pela expropriação dos 
bancos, do City Bank, HSBC, Itaú, 
Santander, etc., sem pagamento 
e sob o controle operário! Por um 
banco estatal único sob o controle 
operário! Para dar créditos 
baratos aos camponeses pobres 
e sem-terra, aos trabalhadores e 
às classes médias empobrecidas, 
anistiando suas dívidas; não ao 
pagamento da dívida externa e 
interna! Imposto progressivo às 
grandes fortunas!

O combate solidário com nossos 
irmãos de classe na França é o 
mesmo combate contra a Total, 
que saqueia o gás e o petróleo 
da Bolívia, Brasil e toda América 
Latina, como também na África e 
no mundo colonial e semicolonial. 
De pé, junto ao combate dos 
petroleiros da Total, vanguarda 
do combate dos explorados! 
Abaixo Sarkozy e a V República 
imperialista dos colonialistas e 
ladrões do mundo semicolonial! 
Renacionalização sem pagamento 
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e sob o controle operário da 
Petrobras! 

As organizações de base da 
CUT e demais centrais operárias 
devem colocar todas as suas 
forças para lutar para unificar 
as fileiras operárias e jogar fora 
a burocracia pelega de nossas 
organizações. Assim o proletariado 
brasileiro deve impor a ruptura 
das organizações operárias 
com a burguesia, o governo de 
Lula e o regime do Pacto Social. 
Basta de submetimento às leis da 
burguesia, seus parlamentos e ao 
regime infame! É preciso garantir 
a ruptura das organizações 
operárias com o Estado patronal! 
Fora o Estado das organizações 
operárias! Nós trabalhadores nos 
organizamos como queremos! 
Abaixo a cota sindical compulsiva! 
Abaixo às conciliações obrigatórias 
do Ministério do Trabalho!

Paremos as perseguições 
judiciais contra os trabalhadores 
e estudantes em luta! Pelo 
desprocessamento imediato dos 
trabalhadores e estudantes da 
USP e dos estudantes com dívidas 
da FSA e demais universidades! 
Pelo fim da perseguição contra 
todos os trabalhadores e lutadores 
perseguidos pelo Estado no 
campo e na cidade!

Educação pública, gratuita e de 

qualidade! Basta de subsídio para 
os estabelecimentos educativos 
privados e da igreja! Expropriação 
sem pagamento e sob o 
controle dos trabalhadores das 
universidades e escolas privadas 
e da igreja! Fora a burguesia 
das universidades, governo 
tripartite de estudantes, docentes 
e trabalhadores, com maioria 
estudantil!

Só um governo operário e 
camponês surgido da revolução 
proletária que exproprie o 
imperialismo e a burguesia 
será capaz de acabar com o 
narcotráfico e também garantir 
as necessidades fundamentais 
dos trabalhadores que vivem 
nos morros e favelas, o acesso 
à educação, saúde, habitação 
digna, emprego e salário. 

Somente o trotskismo 
internacionalista lutará para 
organizar os explorados para a 
revolução socialista, o triunfo da 
tomada do poder pelo proletariado 
e a implementação da ditadura 
do proletariado. Hoje a classe 
operária e a juventude combativa 
dos países imperialistas da 
Europa enfrentam o ataque dos 
capitalistas e seus governos, 
ali está a chave para liberar o 
proletariado e os explorados do 

Brasil e de toda América Latina. 
Para centralizar este combate 
e para derrotar as direções 
reformistas que submetem o 
proletariado à burguesia, é que 
a Fração Leninista Trotskista 
Internacional coloca todas suas 
forças, lutando pela refundação 
da IV Internacional, sobre o 
legado programático e teórico de 
1938, é daí que surgirá a direção 
revolucionária que o proletariado 
brasileiro e de todo o mundo 
necessita e merece para triunfar.

Chamamos todos os operários e 
jovens que considerem necessário 
lutar por este programa a se 
organizar junto a nós para dar 
este combate em comum.

Comitê Pela Refundação 
da IV Internacional, Brasil 

Integrante Da FLTI 
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Nas últimas semanas se desenvolveu 
entre as organizações de esquerda 
um debate sobre a “greve” policial no 

Espírito Santo e no Rio de Janeiro, fruto da 
enorme crise econômica pelo que o país 
passa e a consequente quebra dos caixas 
dos estados, e que levou inclusive a que 
se atrasassem os salários dos agentes de 
repressão. 

Correntes como o PSTU-LIT, PSOL e 
o MAIS (recente ruptura do PSTU), se 
posicionaram abertamente a favor da “greve” 
e das demandas dos agentes de polícia. 

Acreditamos que esta posição, de 
correntes que se reivindicam trotskistas e das 
fileiras da IV Internacional é um verdadeiro 
revisionismo das posições de Trotsky e do 
marxismo revolucionário, que não tem nada a 
ver com o Programa de Transição, de onde 
não podemos ler, sequer uma linha, sobre 
apoiar, qualquer que seja a demanda dos 
agentes repressivos da burguesia e menos 
ainda uma posição sobre a sindicalização 
da polícia. E, consequentemente significam 
a destruição da teoria e da tradição 
revolucionária do marxismo sobre as forças 
armadas e repressivas do Estado burguês. 

Enquanto o marxismo revolucionário 
toma a política militar do proletariado como 
um programa para dividir e destruir as forças 
armadas, e em particular a polícia, tratando de 
preparar a insurreição como arte, para avariar e 
destruir o Estado burguês.

A tarefa nas Forças Armadas é dividi-
la, partindo-a horizontalmente, como 
por exemplo com o exército, chamando 
os soldados, filhos de operários e de 
camponeses pobres em armas, desacatando 
seus oficiais, e avançando na destruição do 
aparato repressivo e a dissolução de todas 
as polícias, serviços de inteligência, etc. 
O marxismo define a polícia como parte da 
superestrutura cotidiana de controle, e não 
somente de repressão dos trabalhadores 
e do povo em suas lutas, mas sim como 
uma estrutura de repressão cotidiana, que 
é necessária ser desmantelada, dissolvida 
e desarmada; e que sejam os comitês de 
autodefesa, e depois as milícias operárias, 
as que garantam a segurança dos 

operários, das massas exploradas e suas 
lutas. 

Vemos as correntes antes mencionadas, 
levantar a “necessidade de disputar os 
rumos” de dito movimento, afirmando 
que os policiais são parte da classe 
operária e dos trabalhadores do Estado, 
tal qual um professor ou um médico do 
SUS. Justificando isso com que “não 
se posicionar é deixar o caminho livre 
à extrema direita”, e do que se trata é 
de “aproveitar as contradições entre o 
movimento e o Estado”, e assim, “voltar 
contra o governo e a burguesia suas 
próprias armas”. Enquanto, “exigem” 
que os policiais não reprimam a classe 
trabalhadora, os explorados e suas 
lutas, e que se unifiquem “com todos os 
trabalhadores e servidores públicos para 
derrotar o ajuste”. Chegando inclusive 
a dizer que é necessário “substituir” a 
polícia, por uma de caráter “civil”, quer 
dizer por sua “desmilitarização”.

Para de expor nossa posição em defesa 
do marxismo revolucionário, perante a 
vanguarda operária e da juventude que veem 
nestas organizações uma ferramenta de 
luta contra os exploradores e seus ataques, 
colocaremos abaixo, em discussão contra 
o revisionismo e a consequente capitulação 
à burguesia e suas instituições, por essas 
organizações em particular, mas que, 
lamentavelmente se vê em geral em toda a 
esquerda que se diz socialista, as tarefas e o 
programa que consideramos o mais correto, 
e que passou à prova. No que diz respeito à 
política do proletariado e suas organizações 
de luta frente a instituição de repressão da 
burguesia: a polícia. 

O caráter da polícia 
e suas “greves”

Afirmamos que toda “greve” policial, ainda 
que por aumento de seus salários, ou 
por receber salários atrasados, está para 
garantir melhores condições de repressão 
sobre a classe operária e os explorados, 
cotidianamente. Assim como se vê em todo 

bairro ou local de concentração operária do 
planeta. 

Posto que, a polícia como única função 
cotidiana, permanente e institucional 
reprimir os trabalhadores e o povo; sua 
base tem um “ofício” claramente determinado 
institucionalmente, exercendo-o desde o 
primeiro momento em que ingressa em 
suas fileiras por sua própria consciência 
e vontade. 

Diante da tergiversação destas correntes 
que levantam que a base da polícia vem do 
seio da classe operária e que inclusive, em 
estados como o Rio de Janeiro, são em sua 
maioria negros; e que por isso se deve disputar 
os elementos de esquerda, opomos aqui uma 
citação de Trotsky de E agora? Problemas vitais 
do proletariado alemão, 1932: “O fato que de 
que policiais foram originalmente recrutados 
em um grande número entre os operários 
socialdemocratas, é absolutamente insuficiente. 
Aqui, mais uma vez, é a existência que 
determina a consciência. O operário, 
convertido em policial a serviço do Estado 
capitalista, é um policial burguês e não um 
operário. No curso dos últimos anos, estes 
policiais tiveram que enfrentar muito mais os 
operários revolucionários do que os estudantes 
Nazi. ” (Negritos nossos).

É por isso que das fileiras do trotskismo, 
quer dizer do marxismo revolucionário, não se 
pode dizer que os policiais são trabalhadores 
estatais e, portanto, não pode haver nenhuma 
luta por sua sindicalização. Os policiais não 
são trabalhadores, mas sim são as bandas de 
homens armados pelo capital para defender 
sua propriedade burguesa, seus lucros, sua 
dominação; para reprimir a classe operária 
para que esta não lute contra o capitalismo, 
seu governo e seu Estado. E assim como nos 
colocou Trotsky, um operário que vira policial 
deixa imediatamente de ser um operário, 
se tornando um policial burguês rompendo 
totalmente com sua classe e passando para 
o lado da classe inimiga.

E por isso que, quando estes policiais 
“em greve” levantam que não receberam 
seus salários e seus bônus por metas, o que 
querem dizer é que não receberam pelos 
operários e explorados que reprimiram em 

18-02-2017 

Debate sobre as “greves” da polícia 
e a posição da esquerda*

* Publicado originalmente no Boletim Luta Pela Base Nº 14 de fevereiro de 2017
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suas lutas, em seus bairros, etc., esta é sua 
“produção”.

Assim, quando estas correntes falam em 
sindicalizar a polícia pretendem organizá-los 
para exigir melhores salários e condições 
de trabalho, etc., para que tenham armas 
melhores e apetrechos para reprimir o povo.

A utopia reacionária do 
“companheiro policial”

Falando que é necessário apoiar e disputar 
os rumos do movimento, aproveitar suas 
contradições e buscar influenciar os militares 
progressistas e de esquerda na polícia, 
querem que acreditemos que é possível que 
um policial seja nosso companheiro, numa 
tentativa fracassada de transladar o programa 
dos revolucionários para o exército e a luta 
para colocar de pé núcleos socialistas entre 
os soldados rasos, como o mesmo programa 
para as forças repressivas como é a polícia.

Tanto é assim, que chegam a pedir que 
não reprimam os operários em luta, que pelo 
contrário, os apoie e se some a esta luta. E 
que, se não fazemos isso, corremos o risco 
de permitir que setores da extrema direita, 
e fascistas como os Bolsonaro acabem 
influenciando mais e mais os “soldados” da 
Polícia Militar.

Mas, seguindo os ensinamentos de Trotsky 
vimos que jamais se pode considerar um 
policial como um “trabalhador estatal”, ainda 
que seja das caixas do Estado que a burguesia 
pague aos seus cães de guarda. E menos 
ainda é possível confundir a base da polícia 
com a base do exército.

Enquanto a polícia tem como função 
institucional a repressão cotidiana da 

classe operária e dos explorados, e sua 
base se voluntaria para esta função de 
forma consciente, o exército tem como 
função “cuidar das fronteiras”, “defender 
a nação” diante de ataques externos e 
somente em casos excepcionais, em crises 
agudas e revoluções, quando inclusive a 
polícia já foi desbaratada pelas massas, 
dar golpes bonapartistas, korniloveadas 
(em alusão ao ataque contrarrevolucionário 
de Kornilov aos sovietes russos na revolução 
de 1917) e assim reprimir diretamente os 
trabalhadores.

É para estas funções que o exército 
recruta os filhos dos operários e camponeses 
pobres com o serviço militar obrigatório, por 
um determinado período. Quer dizer, são 
chamados para servir “em defesa da nação”, e 
não para reprimir cotidiana e institucionalmente 
o povo. Por isso os revolucionários levantam 
um programa para que os soldados possam 
recuperar seus direitos políticos, violados pela 
casta de oficiais burguesa, porque eles não 
perdem seu caráter de classe, não rompem 
com ela como a polícia, são verdadeiros 
“operários armados”.

Vejamos como Trotsky coloca a questão 
em Um programa de ação para França, de 
1934: “Os jovens operários mobilizados em 
centenas de milhares nas forças armadas da 
terra e do mar estão desprovidos de todos 
os seus direitos. Exigimos a destituição dos 
oficiais e suboficiais reacionários e fascistas, 
instrumentos do golpe de Estado. Por outro 
lado, os operários em armas deverão 
conservar todos seus direitos políticos 
e estarão representados pelos comitês 

de soldados, eleitos por assembleias 
especiais. Dessa maneira conservarão 
seu contato com as grandes massas de 
trabalhadores e unirão suas forças com 
as do povo organizado e armado contra a 
reação e o fascismo”. (Nossos negritos). 

Não restam dúvidas, não se pode igualar 
a base do exército com a base da polícia sem 
romper completamente com o trotskismo, 
quer dizer, com o marxismo revolucionário.

Para nós, a questão com respeito à polícia 
se resolve de forma muito simples. Todo 
policial que diga “apoiar os trabalhadores”, 
deve apresentar-se perante uma organização 
operária e deixar à disposição desta 
organização sua arma, uniforme e todos os 
equipamentos, e declarar publicamente que é 
preciso destruir a polícia e armar os operários 
e explorados. 

Do contrário, este policial não será 
considerado mais do que um delator, um 
infiltrado nas fileiras operárias. Já que um 
policial ou cumpre as ordens dos juízes, 
ou deixa de ser policial visto que é expulso 
da força e isso também vale ao policial 
sindicalizado pelo qual estas correntes, que 
romperam abertamente com o trotskismo, 
hoje lutam.

 Mas, o MAIS, PSTU e PSOL tratam de 
ocultar como este policial sindicalizado vai 
atuar perante a ordem de um juiz de desocupar 
um prédio ocupado por trabalhadores 
sem teto; ou uma fazenda ocupada pelos 
camponeses pobres sem-terra?; Ou uma 
fábrica tomada pelos operários?

Como fica a relação do policial sindicalizado 
com esta casta de juízes? Isto não podemos 
entender. O que sim entendemos claramente 
é que se um policial não acata as ordens dos 
juízes é expulso.

A 180 graus dessa posição, a essência 
da política do proletariado perante a 
polícia se concentra em desarmá-la e 
destruí-la, conquistando os primeiros 
armamentos para o enfrentamento com 
a burguesia de suas milícias operárias.  
Também em Um programa de ação para 
França, de 1934, Trotsky coloca que: 
“Todas as polícias, executoras da vontade 
do capitalismo, do Estado burguês e 
suas quadrilhas de políticos devem ser 
dissolvidas”, concluindo com uma política 
certeira sobre a casta de juízes, que é quem 
dá as ordens a todas as polícias, colocando 
que “abolição dos tribunais de classe, 
eleição dos juízes, extensão do julgamento 
por jurado a todos os crimes e delitos 
menores: o povo fará justiça a si próprio”. 
(Negrito nosso).

2012, perante a Ordem de Despejo os operários Sem Teto montam um piquete de 
autodefesa na Ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos
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Quer dizer, a política revolucionária não 

é de maneira nenhuma sindicalizar a polícia. 
Mas sim que é preciso dissolvê-la, e que 
as milícias operárias sejam as que tomem 
a segurança dos operários e suas lutas; 
enquanto que coloca a abolição dos tribunais 
da burguesia.

A “greve” da polícia 
luta contra o ajuste?

Pelo que dissemos acima, consideramos 
que de nenhum modo a “greve” dos policiais 
no ES e RJ pode ser parte da luta contra o 
ajuste e os ataques de Temer, a conta do 
imperialismo e das transnacionais. Mas sim 
que, ao fim deste processo, estes mesmos 
policiais vão oprimir os operários e explorados 
em suas lutas por suas justas demandas, 
como a saúde, educação, passe-livre, 
emprego e salário digno. E se os policiais 
têm suas demandas atendidas estarão em 
melhores condições de reprimir. Estarão 
prontos para exercer seu ofício institucional 
e garantir pela força que se aplique o que 
determinem os políticos patronais corruptos 
do Congresso, Temer e a casta de juízes a 
conta do imperialismo. E isso não vai mudar, 
ainda que entrem nas fileiras do PSTU-LIT, 
do MAIS, ou da CST-UIT do PSOL um par de 
policiais de “esquerda” ou “progressistas”. Já 
vimos isso acontecer com o “Cabo Daciolo” do 
PSOL. 

Não podemos deixar de dizer nesta breve 
discussão (que aprofundaremos no “Caderno 
de Debate sobre o Marxismo e a política 
militar do proletariado” que será publicado 
brevemente) pela qual esperamos iniciar 
um debate fraternal com a vanguarda dos 
trabalhadores e da juventude, e com setores 
destas organizações que realmente estão 
buscando o melhor programa para que a classe 
operária e os explorados possam conquistar 
suas demandas e vencer os capitalistas e 
patrões que nos declararam uma verdadeira 
guerra. Que ao ocultar seu revisionismo e sua 
capitulação perante o Estado burguês, em 
um ponto tão importante como a política do 
proletariado perante as forças repressivas da 
burguesia, atrás de uma suposta “luta contra 
o ajuste e os ataques”, o PSTU-LIT, a CST-
UIT do PSOL e o MAIS, estão ocultando a 
necessidade dos trabalhadores e as massas 
exploradas coloquem em pé suas instituições 
e organismos de autodeterminação, e assim 
poder conquistar sua independência de classe. 

Essa é a única forma séria de lutar contra 
a burguesia e a patronal, desatando assim as 
mãos dos explorados, atadas pela burocracia 
sindical e pelas organizações de luta dos 
explorados. Para enfrentar o pacto social nas 
mesas de conciliação com o Ministério do 

Trabalho. 
Ocultam a necessidade de que os operários 

conquistem uma milícia operária, dissolvendo 
a polícia, baseada nos comitês de autodefesa e 
que garanta a segurança cotidianamente e em 
suas lutas.

A verdade é que sua política capituladora 
perante a polícia, expressa sua capitulação 
completa ao Estado burguês, suas instituições 
e exatamente por isso é que de suas 
declarações não dizem que seja a própria 
classe operária a que garanta sua defesa, 
lutando pelo fim de todas as polícias, por sua 
dissolução. 

A política pacifista 
“democratizante” da 
esquerda reformista: 

Nada novo sob o Sol

Quem paga essa política é a classe operária. 
Em janeiro de 2012 no despejo da ocupação 
Pinheirinho em São José dos Campos, dirigida 
pelo PSTU, onde viviam 9 mil explorados, se 
expressou por um lado as consequências 
disto. Dias antes do despejo se via o piquete 
de autodefesa dos operários que não tinham 
nenhuma confiança na justiça burguesa, que 
poderia garantir suas casas, e com paus nas 
mãos, escudos e capacetes, os operários e 
explorados estavam prontos para defender o 
que era seu.

Mas no dia da desocupação e da feroz 
repressão, incluindo violações por parte da 
polícia, cumprindo a ordem de um juiz, o 
piquete de autodefesa não existia mais, havia 
sido dissolvido pela direção da ocupação, o 
PSTU, que acreditava que através da justiça 
burguesa ia ser impedida a desocupação, e 
que manter o piquete seria uma incitação à 
violência. A polícia cumpriu “seu trabalho” 
acatando a ordem o juiz, os explorados nunca 
tiveram justiça, nem pelas violações, nem 
pela repressão. Perdendo tudo o que tinham 
e hoje continuam sem casa.

Mas o mais nefasto desta política 
capituladora à burguesia foi, sem dúvidas, 
na Síria. Ali, onde desde 2011 os explorados 
protagonizaram uma enorme revolução pelo 
pão e a liberdade. Ali, estas correntes foram 
mais longe com sua posição “democratizante” 
deixando o caminho livre para que a burguesia 
sunita e seus generais do ESL cooptarem os 
comitês de coordenação.

Da LIT-CI (como colocamos nas páginas 
deste Boletim) se impulsionou que o Exército 
Sírio Livre era uma “ferramenta necessária 
para a revolução”, quando foi ele que acaparou 
as armas, equipamentos e alimentos da 
resistência e entregou a revolução.

O MAIS que rompeu com o PSTU em 2016 

por desacordos nacionais e o “sectarismo” 
do PSTU, não publicou nenhuma nota de 
repúdio contra a política aplicada da LIT-CI, 
com o que deixa claro que não desacorda em 
nada e segue deixando a burguesia atuando 
livremente contra a revolução.

Da mesma maneira, a UIT-CI como uma 
variante das correntes morenistas aplicou, 
palavras mais, palavras menos, esta mesma 
política. 

Seja em condições revolucionárias, 
reacionárias ou contrarrevolucionárias, o que 
sempre determinou se o programa de uma 
corrente do proletariado é revolucionário ou 
não, foi sua posição frente ao Estado. 

Perante a discussão atual, fica claro que 
estas correntes abandonaram abertamente o 
Programa de Transição, frente ao programa 
de piquete, autodefesa e milícia operária, 
abandonaram a tarefa da insurreição como 
arte e assim o programa pela revolução 
socialista. Que, frente as Forças armadas e o 
aparato repressivo do Estado suas posições de 
sindicalizar a polícia e apoiar suas “greves” e a 
de entregar durante a insurreição a direção da 
guerra civil à direção burguesa “democrática”, 
não tem nada a ver com o marxismo.

Estas correntes, assim como toda Nova 
Esquerda, dizem às massas que é possível 
“democratizar” as instituições da burguesia, 
inclusive suas instituições criadas unicamente 
para controlar e esmagar a classe operária, 
como é a polícia. Isto envenena a classe 
operária com um pacifismo atroz, fazendo 
acreditar que essas instituições podem mudar 
seu conteúdo de classe, e que neste sistema 
capitalista em decomposição, o imperialismo, 
pode existir “democracia real” sem fazer a 
revolução socialista. 

A vanguarda operária e juvenil deve 
saber distinguir seus aliados e seus 
inimigos, preparar as ferramentas de 
combate se dotando de organismos aptos 
para enfrentar o ataque dos exploradores. 

Hoje se preparam os combates 
decisivos, o programa que se aplique, 
determinará os triunfos dos explorados, 
ou novos fracassos e frustrações. 
Devemos estar dotados de um programa 
e uma estratégia para vencer. Está aberto 
o debate. 

CROJA-FLTI



28

CADERNO DE DEBATE MARXISTA

PUBLICAÇÕES DA EDITORA SOCIALISTA 
RUDOLPH KLEMENT

2013 - 2014

SÍRIA SOB FOGO
UMA REVOLUÇÃO ENSANGUENTA-

DA
POR CARLOS MUNZER - ABU MUAD - ABU AL BARAA

BREVE EM PORTUGUÊS

1989
Após décadas de traições contra a 
revolução socialista internacional 

A burocracia stalinista entregou os estados 
operários a Wall Street e o capitalismo mundial

POR CARLOS MUNZER
BREVE EM PORTUGUÊS

BOLÍVIA
UMA 

REVOLUÇÃO
TRAÍDA

(TOMO I E II)

QUESTÕES SOBRE A
CHINA E A 

SITUAÇÃO MUNDIAL

REVOLUÇÃO 
E  CONTRARREVOLUÇÃO 

NO CHILE

Último lançamento
Em Defesa do Marxismo
Veja Prólogo da edição em português

por Carlos Munzer 
no Facebook de Croja - FLTI


