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INTRODUÇÃO 

 

 

Estimados amigos e amigas, companheiros e companheiras, 

Há exatos dois dias antes da 11ª Cúpula dos Presidentes dos BRICS, entre os dias 11 e 12 

de novembro de 2019, na Câmara de Deputados do Brasil, mais de 120 militantes de 

organizações populares, sindicais e políticas de 60 organizações de dez países estiveram 

reunidos no Seminário Internacional BRICS dos Povos. Organizada pela Assembleia Internacional 

dos Povos, ALBA Movimentos – Capítulo Brasil, Instituto Tricontinental e Frente Brasil Popular 

esta atividade discutiu a atual conjuntura política internacional e os desafios dos povos frente às 

ações imperialistas.  

Diante da relevância e qualidade dos debates e reflexões coletivas produzidas durante o 

Seminário, a Coordenação decidiu organizar este Caderno, onde compilamos a declaração 

política do encontro e as contribuições que recebemos por escrito dos e das painelistas que 

participaram do evento. Temos certeza de que este Caderno de Estudos possui 

reflexões imprescindíveis para o debate sobre o papel dos BRICS, por isso esperamos que as 

organizações da ALBA e da Assembleia Internacional dos Povos usem este caderno como uma 

ferramenta de formação política de nossos militantes. 

Além de promoverem debates e tomarem posição política frente à 11ª Cúpula dos 

Presidentes dos BRICS, a militância e representantes das organizações no seminário realizaram 

um ato em denúncia ao golpe de Estado na Bolívia, visitando a Embaixada do Estado 

Plurinacional de Bolívia em Brasília (veja mais em: 

https://www.brasildefato.com.br/2019/11/12/em-brasilia-df-movimentos-populares-de-11-paises-

protestam-contra-golpe-na-bolivia).   

Deixamos aqui registrado os nossos mais sinceros agradecimentos à nossa Equipe de 

Comunicação, cuja produção de registros, reportagens e memória de toda a programação do 1º 

Seminário Internacional BRICS dos Povos foi fundamental para que pudéssemos difundir os 

debates, sínteses e ações executadas nos marcos de nossa atividade. Nesse sentido, 

recomendamos que assistam o vídeo que resume em poucos minutos parte de nosso trabalho em 

Brasília, confira: https://youtu.be/y38WWrLiGW8  

 

 

Boa leitura e bons estudos! 

Saudações internacionalistas, 

Secretaria do Seminário Internacional BRICS dos Povos. 

https://www.brasildefato.com.br/2019/11/12/em-brasilia-df-movimentos-populares-de-11-paises-protestam-contra-golpe-na-bolivia
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/12/em-brasilia-df-movimentos-populares-de-11-paises-protestam-contra-golpe-na-bolivia
https://youtu.be/y38WWrLiGW8
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PROGRAMAÇÃO 

 

 

11/11/2019 – SEGUNDA-FEIRA 12/11/2019 – TERÇA-FEIRA 

 

MESA 1: Imperialismo, geopolítica 

internacional, o papel dos brics e dos povos 

 

BRASIL: Paulo Nogueira Batista Jr, (ex-vice-

presidente do Banco dos BRICS) 

RÚSSIA: Konstantin Syomin (jornalista) 

INDIA:  Prasanth Radhakrishnan (Peoples’ 

Dispatch) 

CHINA: Monica Bruckmann (Coordenadora do 

GIS/UFRJ); 

ÁFRICA DO SUL:  Mbuso Ngubane (NUMSA) 

 

 

MESA 3:  Crise política internacional e a luta 

popular 

 

BRASIL: Deputada Federal Jandira Feghali 

RÚSSIA:  Andrey Pyatakov (Russian International 

Affair Council) 

CHINA: Giorgio Romano (UFABC) 

ÁFRICA DO SUL: Ilam Shaheen (Socialist 

Revolutionary Workers Party) 

 

MESA 2:  Crise econômica, social e 

ambiental e as alternativas populares de 

desenvolvimento 

 

BRASIL: Marcio Pochmann (Instituto de 

Economia da UNICAMP) 

INDIA: Biswajit Dhar (Centre for Economic 

Studies and Planning, 

Jawaharlal Nehru University) 

CHINA: Isabela Nogueira (UFRJ) 

 

 

MESA 4: Desafios do internacionalismo, da 

solidariedade e da integração dos povos 

 

BRASIL: Nalu Faria (Capítulo Brasil ALBA 

Movimientos) 

RÚSSIA: Aleksandr Batov (Russian Communist 

Workers' Party) 

INDIA: Bhasha Singh (jornalista, Safai 

Karmashari Andolan) 

ÁFRICA DO SUL:  S'bu Zikode (Abhalali 

baseMjondolo) 
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ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES  

 
PAÍS ORGANIZAÇÃO 

Brasil Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica  

Brasil Cáritas Brasileira 

Brasil Central de Movimentos Populares do Brasil 

Brasil Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB 

Brasil Centro Acadêmico de Relações Internacionais UFABC 

Brasil Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz 

Brasil Comitê General Abreu e Lima  

Brasil CONFETAM/CUT 

Brasil Conselho de Saúde 

Brasil Consulta Popular 

Brasil Cooperativa de empreendedores populares de Santa Maria DF  

Brasil CPMidias/Brasil de Fato 

Brasil CUT-Brasil 

Brasil Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 

Brasil Fórum de Mulheres do Mercosul 

Brasil Instituto Balaio - Direitos Humanos, Culturais e Gênero 

Brasil Instituto Candeeiro 

Brasil Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC 

Brasil Instituto de Mulheres Negras - IMUNE 

Brasil InstItuto paz e socialismo 

Brasil Koinonia Presença Ecumênica e Serviço 

Brasil Levante Popular da Juventude 

Brasil Marcha Mundial das Mulheres   

Brasil Movimento Cultural de Olho na Justiça - MOJUS 

Brasil Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos  

Brasil Movimento dos Atingindo por Barragens - MAB 

Brasil Movimento dos Trabalhadoras Rurais Sem Terra - MST  

Brasil Partido Comunista do Brasil - PCdoB 

Brasil Partido dos Trabalhadores 

Brasil Partido Socialismo e Liberdade 

Brasil 
Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema 

Político 

Brasil Plataforma Mercosul Social e Solidário  

Brasil Rádio Cultura FM de Brasília  

Brasil Rede Brasileira de Justiça Ambiental 

Brasil Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares 

Brasil Subverta 

Brasil União Brasileira de Mulheres 

Brasil União de Negras e Negros pela Igualdade 

Brasil 
União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

Brasil União Nacional dos e das Estudantes (UNE) 

Brasil Unidade Popular - Pelo Socialismo  

Brasil  Universidade de Brasília  

Brasil  Visão Mundial 
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Congo Friends of the Congo 

Índia Peoples Dispatch 

Marrocos La voie democratique 

Mauritania Nastatie 

Nepal NEPAL Communist Party 

Rússia Russian United Labor Front (ROT FRONT)  

África do Sul New Frame 

África do Sul New Frame. Centre for Pan African Media 

África do Sul Pan Africa Today  

África do Sul Socialist Revolutionary Workers Party  

Estados Unidos University of the Poor 

Venezuela Embajada de Venezuela en Brasil 

Venezuela Frente Francisco de Miranda 
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 DECLARAÇÃO FINAL 

 

OS POVOS EXIGEM MUDANÇAS PARA TERMOS FUTURO! 
 

Nos dias 11 e 12 de novembro de 2019, nos reunimos – militantes de organizações 

populares, sindicais e políticas de 60 organizações de dez países – no Seminário Internacional 

BRICS dos Povos, para discutir a atual conjuntura política internacional e os desafios dos povos 

frente às ações imperialistas. Essa reunião antecede a 11ª Cúpula dos Presidentes do BRICS, 

que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro. 

 Nós reunimos no Brasil num momento internacional de acirramento da luta de classes. A 

crise estrutural capitalista, que produz contradições decisivas nas dimensões ambiental, política, 

social e econômica, se aprofunda. O capital financeiro impõe ao mundo uma nova etapa do 

neoliberalismo, onde a apropriação do Estado, dos fundos e serviços públicos se soma à 

privatização dos bens comuns como a água, a terra, a biodiversidade, o ar. 

 É nesse momento que o imperialismo age de forma mais contundente. A dinâmica 

geopolítica contemporânea se materializa na disputa pelos territórios em várias partes do mundo, 

principalmente no Oriente Médio, África e América Latina. 

 Essa nova fase se utiliza da manipulação de falsos valores, com caráter fundamentalista e 

conservador, por meios sofisticados de controle das mídias convencionais e digitais, num 

conjunto de táticas e formas chamada de “Guerras Híbridas”, para derrotar governos 

democráticos, se apropriar dos bens naturais, retirar direitos dos trabalhadores e derrubar a 

soberania das nações.  

Além disso, o atual avanço tecnológico segue uma lógica de disputa interna entre as 

transnacionais para acumulação de riquezas, provocando uma mudança profunda na estrutura 

produtiva dos países e da divisão internacional do trabalho. A classe trabalhadora está excluída 

desse processo, atrasando o desenvolvimento pleno dos povos. 

Diante disso, denunciamos: 

1.  O golpe de Estado na Bolívia, orquestrado pelos EUA com apoio dos governos do Brasil e da 

Argentina de Macri;  

2.  A posição do governo brasileiro contra o fim do embargo a Cuba, rompendo uma tradição 

histórica na Assembleia da ONU, se somando aos EUA e a Israel, únicos países a defender essa 

medida dentre os demais 190 votantes; 
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3. Os ataques imperialistas à Venezuela e desestabilização a várias democracias latino-

americanas; 

4.  Rechaçamos veementemente a destruição ambiental crescente e os ataques aos direitos dos 

trabalhadores; 

5.  O aumento dos investimentos na indústria militar subordinada ao império, que se expressa na 

reativação da 4a Frota, as mais de 300 bases militares no mundo, o que afeta diretamente a 

soberania dos países; 

6.  A perseguição política ao presidente Lula e, celebrando a sua liberdade após 580 dias de 

prisão injusta, nos comprometemos a lutar pela anulação de todos os processos jurídicos que 

buscam criminalizá-lo. 

Nós, povos aqui reunidos, reivindicamos: 

•  A soberania e autodeterminação dos povos, a paz e novas relações entre seres humanos e 

natureza; 

• A integração dos povos baseada na solidariedade internacional; 

• Aprofundamento da democracia em nossos países e a defesa de projetos que tenham 

centralidade nos interesses da classe trabalhadora; 

 Nesse momento da história, se reforça a importância da luta e da unidade internacional dos 

povos como ferramenta das mudanças estruturais da sociedade.  

 Nos somamos à convocatória a todas as forças progressistas para construção da Jornada 

Internacional de Luta Anti-Imperialista, que ocorrerá de 25 a 31 de maio de 2020. 

 

Brasília, 12 de novembro de 2019 

 

INTERNACIONALIZAMOS A LUTA, INTERNACIONALIZEMOS A ESPERANÇA! 

 
Assembleia Internacional dos Povos 
Capítulo Brasil – Alba Movimentos 
Instituto Tricontinental de Pesquisa Social 
Frente Brasil Popular 
Frente Povo Sem Medo 
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PRIMEIRA MESA, 11 de novembro de 2019 

 

Imperialismo, geopolítica internacional, o papel dos BRICS e dos Povos 

 

 

PAINELISTAS: 

BRASIL: Paulo Nogueira Batista Jr, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS 

RÚSSIA: Konstantin Syomin (jornalista, All Russia State TV and Radio Company) 

INDIA:  Prasanth Radhakrishnan (Peoples’ Dispatch) 

CHINA: Mônica Bruckmann (Coordenadora do GIS/UFRJ); 

ÁFRICA DO SUL: Mbuso Ngubane (NUMSA) 
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Imperialismo, geopolítica internacional, o papel dos BRICS e dos Povos 
 

Paulo Nogueira Batista Jr, Brasil 

  

A recém-concluída cúpula dos líderes dos Brics, realizada em Brasília, foi recebida com 

ceticismo em alguns meios. Jim O´Neill, o economista que criou o acrônimo Brics, questionou a 

relevância do grupo e chegou a dizer que ninguém notaria se não acontecesse a reunião.  

 Exagero manifesto do economista. Um encontro desses países no mais alto nível político 

sempre se reveste de importância. Não se deve esquecer que o grupo reúne quatro dos cinco 

gigantes do mundo.  Apenas cinco países, leitor, fazem parte ao mesmo tempo das listas dos dez 

maiores PIBs, territórios e populações. Esses cinco são os Estados Unidos e os quatro Brics 

originais – Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso, aliás, batizei o livro que lancei há pouco de “O 

Brasil não cabe no quintal de ninguém”.  

 Bem sei que o Brasil não vem se comportando à altura das suas dimensões. De uns 

tempos para cá, lamento dizer, nosso país tem sido um gigante com atitudes de anão. Atitudes 

não raro humilhantes, que demonstram total falta de noção da importância do país e de como 

funcionam as relações internacionais.  

 Dois aspectos da política externa contribuíram, em especial, para prejudicar a presidência 

brasileira dos Brics em 2019 e esvaziar em alguma medida a cúpula de Brasília: o alinhamento do 

governo Bolsonaro aos EUA e, ligada a isso, a má condução do relacionamento com os vizinhos 

sul-americanos. O Brasil passou a ser visto como um país sem voz e opinião próprias e perdeu 

liderança na sua região. Destoou, também, das políticas externas dos demais países dos Brics, 

que prezam a sua capacidade de agir de forma autônoma e rejeitam, por suposto, alinhamentos 

automáticos.  

 Em consequência, quebrou-se uma tradição que vinha sendo estabelecida nas cúpulas dos 

Brics – o assim chamado outreach regional, isto é, o convite a países da região para um diálogo 

com os líderes dos BRICS. Em 2014, por exemplo, na cúpula de Fortaleza presidida por Dilma 

Rousseff, compareceram todos os líderes da América do Sul, sem exceção. Agora, as 

discordâncias entre o Brasil, de um lado, e China e Rússia, do outro, sobre Venezuela e outras 

questões acabaram levando a que fosse suprimido o outreach regional.  

 Mas, enfim, a irracionalidade tem limites. O governo brasileiro abandonou a hostilidade 

gratuita à China, nosso principal parceiro comercial, e está em curso uma reaproximação entre os 

dois países. Aos poucos, parece estar caindo a ficha de que o alinhamento aos EUA e as 

concessões unilaterais feitas pelo governo brasileiro não vão surtir os efeitos esperados. Não 
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preciso recapitular aqui a sucessão de decepções que o governo Bolsonaro tem tido no seu 

relacionamento supostamente especial com o governo Trump. Isso era totalmente previsível. Os 

americanos não respeitam, nem sequer entendem, comportamentos subservientes. E tratam com 

desprezo seus satélites. Cansei de ver isso nos oito anos em que trabalhei em Washington, de 

2007 a 2015, tanto no FMI como nas reuniões do G20. O Brasil nessa época era outro – e se 

comportava como o grande país que é.  

 Uma das razões de uma certa perda de dinamismo dos Brics é justamente o encolhimento 

do papel do Brasil desde 2015, depois da crise política e econômica que se abateu sobre o país. 

Participei do processo Brics desde o começo do grupo em 2008 e posso testemunhar que o Brasil 

era, até 2014, senão o motor dos Brics, certamente um dos motores do grupo. Era um país que 

propunha, formulava e liderava negociações. Um Brasil ativo e engajado tem feito falta aos Brics. 

 Isso pode mudar? Bem, dificilmente o Brasil voltará a exercer sob Bolsonaro o papel que já 

teve nos Brics e na política internacional de uma maneira mais geral. Mas é possível que a 

postura do país melhore um pouco. Já houve sinais disso na cúpula de Brasília. Por exemplo, o 

presidente Bolsonaro sinalizou em algumas declarações equidistância na guerra comercial EUA-

China. O comunicado final da reunião assinado pelos líderes dos Brics reitera o compromisso 

com o multilateralismo e o Acordo de Paris sobre a mudança do clima – na contramão do que 

vem sendo preconizado pelo governo Trump.      

  O Brasil passa agora a presidência rotativa dos Brics à Rússia a quem caberá liderar as 

atividades do grupo no ano que vem. Mas, em 2020, estará nas mãos do governo brasileiro uma 

decisão crucial para o grupo: a indicação do presidente do Novo Banco de Desenvolvimento 

(NBD), mais conhecido como Banco dos Brics. Esse banco é o mais importante mecanismo 

criado pelos cinco países. Em Fortaleza, foi estabelecido que o Brasil teria o direito de indicar o 

segundo presidente do NBD, com mandato de cinco anos a contar de julho de 2020. 

O NBD está progredindo mais lentamente do que se esperava, por razões explicadas em 

detalhe no livro que lancei recentemente. Um desses motivos foi a escolha infeliz da primeira 

administração do banco, liderada pelo indiano KV Kamath, que não tem visão, liderança e 

iniciativa. Com um comando fraco, o NBD ainda não mostrou a que veio na maior parte das suas 

áreas de atuação. Em 2020 e 2021, entretanto, toda a alta administração do banco, o presidente 

e os quatro vice-presidentes, serão substituídos, como prevê o convênio constitutivo do banco. 

Os Brics têm assim a oportunidade de relançar e redinamizar essa que é a sua principal 

realização prática até agora.  
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Imperialismo, geopolítica internacional, o papel dos BRICS e dos Povos 
 

Konstantin Syomin, Rússia 

 

Caros amigos, 

Estou grato pela oportunidade de fazer parte desta Conferência. Não é preciso ter um 

doutorado em ciência política para perceber que algo não está certo neste mundo. O mito 

brilhante da globalização, promovido durante décadas por economistas neoliberais e pelos 

chamados líderes mundiais, está desaparecendo no ar. 

Guerras e disputas comerciais, ondas de refugiados, agitação civil, militarização explícita 

de todo e qualquer orçamento, radicalização da juventude, desemprego, programas de 

austeridade sem fim, redução das taxas de produção, poluição e, além disso, a incapacidade 

cada vez mais óbvia das elites governantes de oferecer soluções viáveis para os problemas 

existentes são todos elementos emblemáticos do nosso tempo. No momento, todos esses fatores 

combinados causam extrema apatia e insatisfação entre as massas que, muitas vezes, estão 

abrindo mão da esperança e se afastando da política como um todo. 

Se nos perguntarmos qual é a descrição mais comum do estado de espírito do público - a 

apatia seria a resposta. A “Grande Apatia” é sentida em todos os continentes. Mas tal apatia não 

vai durar para sempre. 

A tempestade está se formando. Todos testemunhamos a crescente insatisfação entre os 

jovens da Europa e da Ásia, da África e da América Latina. Mesmo a hegemonia mundial, os 

Estados Unidos não são imunes a greves e protestos em massa. 

Essa raiva crescente pode tomar várias formas - desde motins e atos de desobediência 

pública a protestos e manifestações sindicais organizadas, mas também golpes militares e 

revoluções coloridas, como a que está se desdobrando agora na Bolívia. 

O que nos diz é que as contradições estão crescendo rapidamente, tanto dentro das 

sociedades como entre as sociedades. O que ela simboliza é o simples fato, que está sendo 

ignorada ou mascarada pela mídia. Como nossos precursores no século 20, o que estamos 

vivendo não é uma série de cataclismos isolados, mas a crise desenfreada do sistema capitalista 

global, embora em um nível totalmente novo, potencialmente mais perigoso e catastrófico. 

" - O mundo é diferente, 

- A teoria da classe está desatualizada, 

- Já não há proletariado e o capitalismo aprendeu suas lições". 
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- Quantas vezes já ouvimos esta canção? 

Sim, o mundo pode parecer diferente, mas os fundamentos do capitalismo estão intactos. 

Em sua obra Imperialismo, fase superior do Capitalismo, escrita em plena primeira Guerra 

Mundial, Vladimir Lenin estava desbancando a ideia de globalização pacífica ou ultra-

imperialismo, formulado pelo marxista renegado Karl Kautsky: 

"Nas realidades do sistema capitalista, as alianças ‘inter-imperialistas’ ou ‘ultra-

imperialistas’, não importa a forma que assumam, seja de uma coligação imperialista contra outra, 

seja de uma aliança geral que abrace todas as potências imperialistas, não passam 

inevitavelmente de uma ‘trégua’ nos períodos entre guerras. Alianças pacíficas preparam o 

terreno para guerras e, por sua vez, crescem de guerras; uma condiciona a outra, produzindo 

formas alternadas de luta pacífica e não pacífica numa mesma base de conexões e relações 

imperialistas dentro da economia mundial e da política mundial". 

Sejamos realistas: a globalização pela qual estamos derramando lágrimas, não foi mais do 

que uma trégua entre as guerras. Pela terceira vez na história, o mundo está a caminhar para 

uma colisão destrutiva, enquanto nós estamos a observar à margem - completamente 

despreparados, desorganizados e ignorantes. 

Como repórter, eu cobri uma série de guerras. Recentemente produzi uma peça sobre a 

militarização da Europa. A Europa - como provavelmente sabem - está agora novamente 

inundada de novas tropas e armas. O tratado INF deixou de existir no início de agosto, e o 

START, o último acordo restante para impedir a corrida armamentista em larga escala, expirará 

em 2021. 

O que resta? Um bando de manifestantes da paz isolados e envelhecidos? Eu os vi em 

Londres no mês passado, em uma pequena cúpula anti-guerra. Quem irá escutá-los? Ainda não 

conheci um único grupo anti-guerra ativo na Romênia, onde os novos mísseis de cruzeiro estão 

estacionados como parte da iniciativa de defesa antimíssil dos EUA. Isto significa que, em caso 

de guerra, todo o país pode ser aniquilado em minutos. Ninguém quer saber. 

A Casa Branca sob Trump alocou mais de 1 trilhão de dólares para modernizar o arsenal 

nuclear dos EUA. O novo Comando Espacial foi estabelecido dentro do Pentágono. Pela primeira 

vez na história, o espaço está se tornando um novo campo de batalha para as potências 

capitalistas rivalizarem. Novas bases estão a surgir no mapa, bem como novos pontos quentes na 

política internacional. Onde irá explodir o barril de pólvora? Será na América Latina? No Mar do 

Sul da China? No Golfo Pérsico ou em Kaliningrado? Ou talvez na Caxemira? 
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Por favor, não me interpretem mal. Os Estados Unidos não são o único hooligan aqui. Não 

há bons tipos na sala. A União Europeia está a contemplar a criação das suas próprias forças 

armadas, como acabamos de ouvir do Presidente Macron que a OTAN está em morte cerebral. A 

Alemanha em breve estará pronta para projetar o seu poderio militar a nível internacional. O 

Japão está para se rearmar ativamente e abolir formalmente a Constituição de 1945, que o 

impediu de ter uma frota e um exército permanentes. A China e a Rússia não são diferentes. 

Ambos os países estão investindo fortemente no armamento e se preparam para o pior. Todos os 

países estão bombardeando suas populações com propaganda reacionária, que tem apenas um 

objetivo - colocar a culpa da estagnação da economia e do colapso da ordem social em alguns 

conspiradores estrangeiros. Os últimos dois grandes blocos de poder estão emergindo em torno 

de dois grandes centros de produção capitalista. Alguns chamam de grande competição de 

potências, mas num mundo capitalista a competição é sempre um eufemismo para a guerra. 

Isso lembra alguma coisa? Parece-me cada vez mais parecido com 1912 quando os 

estados imperialistas concorrentes - grandes e pequenos - estavam lutando por colônias. Como 

diz o ditado popular: Ninguém queria a guerra. A guerra era inevitável. 

Podemos abordar o problema da guerra à parte das suas raízes e causas? Não, é 

impossível. O mesmo se aplica às alterações climáticas, aos direitos das minorias e a todo o tipo 

de discriminação. Todos eles devem ser vistos como um subproduto do capitalismo. 

No entanto, o movimento global de esquerda é consumido com a ideia de lidar com 

consequências menores, evitando apontar o dedo à raiz do problema. Estamos agora mais 

interessados em Greta Thunberg, ou Trump, ou em alguns escândalos estúpidos da mídia. 

Entretanto, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há hoje um número 

absolutamente recorde de trabalhadores no mundo - mais de 4 bilhões são forçados a vender o 

seu trabalho. O movimento operário internacional, outrora poderoso, ainda se encontra numa 

situação de confusão 30 anos após a dissolução da URSS. Sem a solidariedade internacional dos 

trabalhadores não pode haver uma iniciação séria para a paz, pois em cada guerra os 

trabalhadores e capitalistas têm interesses opostos. 

O movimento de esquerda é envenenado por vários desvios marginais da teoria de 

classes, desmoralizado, desarmado e não ousa sequer mencionar que o progresso só pode ser 

alcançado por meio da revolução social. Sim, na fase culminante do imperialismo, o mundo pode 

precisar de uma revolução para pôr fim à guerra. Hoje todos os partidos socialdemocratas estão 

colaborando ativamente com seus governos oligárquicos em seus preparativos para o conflito. 

Muitos deles estão adotando plataformas abertamente reacionárias, traindo as aspirações de 
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seus eleitores, espalhando mais apatia ao redor e contribuindo assim para a crescente 

popularidade da extrema direita. 

A guerra é o último remédio do capital para a crise econômica irresolúvel. A guerra cria 

empregos. A guerra alivia as divisões de classe e unifica todas as nações perante o inimigo 

comum. É preciso lembrar que ela também abre as portas ao fascismo, pois o capitalismo no 

mundo das corporações substitui o patriotismo pela solidariedade corporativa. 

E ainda assim os dias de reação estão contados. Cada vez mais jovens de todo o mundo, 

incluindo a Rússia, estão abrindo suas mentes para ideias progressistas. As conquistas 

tecnológicas do capitalismo que todos nós estamos desfrutando - mídias sociais, fluxos mais 

rápidos de informação - servem como um instrumento para mobilizar seus oponentes mais ativos 

e apaixonados. Estas pessoas estão redescobrindo os ensinamentos de Marx e Engels, estão 

tentando revitalizar o trabalho teórico abandonado pelos socialdemocratas do passado, e tendo 

que construir tudo a partir do zero. Eles sabem que a luta contra a guerra e o verdadeiro 

internacionalismo deve começar por desafiar a sua própria burguesia, doméstica, e não a de 

outra pessoa. E tenho a certeza de que eles terão sucesso. 

Como Lênin disse uma vez na sequência da Revolução Russa - a nossa principal 

conquista é que estamos deixando para trás uma lição para as gerações futuras. A lição que no 

meio de outra crise os ajudará a evitar os nossos erros e lhes mostrará o caminho para a vitória. 
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Crise econômica, social e ambiental e as alternativas populares de desenvolvimento 
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Crise política internacional e a luta popular 
 

Andrey Pyatakov, Rússia 

 

Companheiros/as, irmãos e compatriotas! 

Os chamo de “compatriotas”, porque todos somos filhos da mesma humanidade. Bom dia, 

ou melhor ainda, bom século, porque o que está por vir pertence aos povos do mundo, e este por 

vir é medido em séculos. 

 Gostaria de dedicar minha intervenção ao problema da ordem contemporânea mundial, 

subdividindo-a em várias teses interligadas, as quais vou apresentá-las do geral para o 

específico. Primeiro, falo do problema das perspectivas de humanidade, e despois, o problema 

das guerras híbridas e dos golpes de Estado de novo tipo. 

Primeira tese – sobre o caráter da atual época histórica. A partir da perspectiva do 

desenvolvimento da humanidade, a época atual é a da formação das premissas de um grande 

momento de transição histórica. Em 2008, Frei Betto, teólogo brasileiro da Teologia da Libertação, 

alcunhou a fórmula filosófica: “Hoje em dia, não vivemos uma época das mudanças, mas sim uma 

mudança de época”. Suas palavras estão cheias de sentido profundo. A transição em que vive a 

humanidade contemporânea é a transição desde a pré-História da humanidade à sua história 

autêntica. O que significa o conceito “história autêntica”, e que a diferencia da “pré-História”? Em 

primeiro lugar, que as relações inter-humanas dentro do período da pré-História ficam dominadas 

por sua herança animal. Que outra coisa podem ser a concorrência privada e a luta pela 

existência da vida, senão as leis do mundo animal, transferidas à sociedade humana? Na futura 

sociedade, ou seja, o socium humano de fato, esta herança animal será superada, e as relações 

inter-humanas se farão propriamente humanas. A história autêntica será a da humanidade unida. 

Entretanto, não é hora de falar sobre a unificação da humanidade, a qual está dividida na época 

histórica atual, por contradições de todo o tipo, e a luta pelos recursos. Solucionar estas 

contradições, é o único avanço possível em direção a unidade dos povos. Então, qual é a 

contradição principal da época contemporânea? 

Segunda tese – sobre a contradição predominante da atualidade. Não há dúvida de que a 

contradição básica e mais profunda do capitalismo é a que existe entre capital e trabalho, entre a 

classe dos trabalhadores assalariados e a classe de seus exploradores. Em qualquer uma das 

épocas do capitalismo, esta contradição reveste o caráter fundamental e predominante, o que é 

ainda mais evidente hoje em dia. No mundo existe a classe trabalhadora assalariada que é a 

mais numerosa em toda a história humana, que supera o número de 2 bilhões de pessoas. Sem 
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embargo, o mundo de hoje ainda carece de uma contraposição frontal e aberta entre o capital 

global e o trabalho global. Esta enorme comunidade trabalhadora não tem se convertido em 

“classe em si”, nem há tomado consciência da comunidade e unidade de seus interesses 

fundamentais. Por analogia com os conceitos “classe em si” e “classe para si”, poderíamos falar 

da “contradição em si” e a “contradição para si”. Penso que no momento histórico atual, a 

contradição entre o trabalho e o capital se manifesta majoritariamente como a “contradição em si” 

em sua forma ainda latente e pouco atualizada. 

Segundo a dialética, cada contradição tem um lado dominante e outro subordinado. 

Quando o “trabalho global” for o lado dominante, viveremos a entrada da humanidade à nova 

época revolucionária. Hoje em dia, o lado predominante desta contradição básica está é o lado do 

capital e, dentro desse lado, temos que procurar a contradição chave da época atual. 

Terceira tese – sobre a contradição predominante dentro do capitalismo atual. Atualmente, 

a tendência global predominante é a conflagração entre a transnacionalização crescente da 

economia e a política atuais com o papel determinante do capital privado, por um lado, e as 

tentativas de consolidação mundial, das forças do capitalismo de Estado, tanto na política como 

na economia.  

Há muitos sintomas nos quais a conflagração se impõe. O grupo dos BRICS surgiu como 

uma tentativa de reagrupamento em escala mundial das forças de orientação capitalista de 

Estado. A disputa entre os Estados Unidos e China se estende no mesmo âmbito. Sua 

implementação avança com tal rapidez que é possível dizer: a multipolaridade, a Ordem Mundial 

vigente, tende a ser substituída pela nova bipolaridade. 

A República Popular da China trata de construir alguns mecanismos financeiros 

alternativos ao sistema financeiro de Bretton Woods. Trata-se do Banco Asiático de Investimento 

em Infraestrutura (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), do qual mais de 80 países já 

formam parte. Esta nova instituição lança um desafio às instituições creditícias globais como o 

Banco Mundial e o FMI. Também a iniciativa da “Nova Rota da Seda” é uma tentativa de modificar 

os fluxos comerciais globais para assegurar os interesses econômicos chineses e constituir uma 

alternativa ante às iniciativas internacionais promotoras do capital corporativo-privado 

transnacional. 

Quarta tese – sobre o fenômeno do Estado transnacional. A escala mundial, o setor 

transnacional mostra seu crescimento escalonado, tanto quantitativo como qualitativo. Por se 

alcance e potência econômica, muitas corporações transnacionais (CTN) superam os Estados de 

médio porte, o que não é uma novidade para ninguém. Basta mencionar a frade do fundador da 
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rede social Facebook depois de ver as ações da empresa subirem na Bolsa de Valores: por que 

não compro a Grécia? 

O capitalismo de hoje é o capitalismo transnacional. Quais são as consequências do 

crescimento do poderia econômico das corporações transnacionais, diante de tudo que se passa 

na política? A maioria representa o mundo atual como um grande mosaico dos Estados 

Nacionais. Mas tal representação já é ultrapassada. É necessário criar um novo mapa-múndi 

político-econômico, que sinalize, por cima dos territórios estatais, também as esferas de influência 

das distintas corporações transnacionais. Na política mundial, não é raro que essas esferas de 

influência sejam mais importantes que as fronteiras entre os Estados. 

 O capital transnacional crescente adquire uma influência cada vez maior sobre a 

economia mundial. Sob o sistema internacional de tipo tradicional (o “westfaliano”, segundo a 

terminologia politóloga existente), se está formando uma nova estrutura política e econômica, em 

parte invisível. Desde nosso ponto de vista, o termo mais adequado para descrever tal tipo de 

superestrutura política sobe as corporações transnacionais seria “Estado transnacional” (ET). 

Dentro dele podem ser explicados vários componentes próprios do Estado nacional. 

Primeiro, são as estruturas políticas de tomada de decisões. Por exemplo, podemos aqui 

citar o célebre Fórum Econômico Mundial, onde a elite transnacional se congrega anualmente 

para tomar decisões em escala global. Outros centros de tomada de decisões planetárias são o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio. 

Segundo, o Estado transnacional tem sua base econômica já formada, ou seja, a rede 

global das corporações e banco transnacionais. 

Terceiro, o sistema judiciário próprio do ET. Podemos qualificar o Centro Internacional de 

Resolução de Controvérsias relativas aos investimentos como sua instância judiciária suprema. 

Em princípios do século XXI, serve como exemplo nítido que ilustra o crescimento da 

confrontação entre as corporações transnacionais e o Estados nacionais na arena mundial. 

Quarto, os órgãos militares e policiais de coerção, Antes de tudo, o “super-Estado” bem 

integrado dos Estados Unidos e da OTAN, hoje em dia não é tanto um sistema das “potências” 

nacionais, como a residência global do núcleo principal das corporações transnacionais e sua 

força de choque. As bases militares dos Estados Unidos e da OTAN no exterior, não são somente 

uma máquina militar de propaganda mundial, que tem seus objetivos em mais de 100 países. 

Cumprem também a função de aparato transnacional para a supressão e dominação dos povos. 

Juntas e interligadas, adquirem cada vez mais importância das formações militares-policiais de 
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tipo privado, que são criadas por muitas corporações transnacionais e usadas tanto para seus 

interesses privados, como para os do super-Estado neoimperial. 

Quinta tese – sobre a estratégia do capital transnacional dirigida contra os Estados 

nacionais. O mínimo que as forças transnacionais fazem é desgastar a soberania estatal, e, seu 

objetivo estratégico, é destruí-la. Em verdade, esta é a estratégia que praticamente determina em 

grande parte o expediente de relações internacionais em escala global. Incapazes de destruir a 

soberania das grandes potências por meio da confrontação bélica direta, as foraças 

transnacionais colocam em jogo os mecanismos de manobra, ou seja, as “Guerras Híbridas”, os 

golpes de Estado de novo tipo, e as tecnologias das “revoluções coloridas”. 

A desestabilização da China, como a força econômica maior de capital estatal, tem sido e 

segue sendo o fim principal da política exterior das elites transnacionais estadunidenses, tanto 

com Obama como com Trump. Primeiro trataram de desestabilizar a Rússia enquanto aliado 

estratégico da República Popular da China. Tentaram através da criação do grande “arco da 

instabilidade” via “revoluções coloridas”, “primaveras árabes”, bombardeios na Líbia, inspiração 

golpista na Ucrânia e a guerra declarada contra Venezuela e Irã. 

Até agora, este caminho não os tem sido muito efetivo. Primeiro, a valente resistência de 

Donbass, e depois, a de Síria, e a posterior operação militar da Rússia em 2015-2016 para 

defender a soberania síria, acabaram por fechar este sinuoso caminho de agressão. Há também 

os ataques contra Venezuela. O comando de Trump optou por um outro caminho mais direto com 

o mesmo objetivo, isto é, uma “revolução colorida” na própria China. Os choques violentos em 

Hong Kong são claros indícios de que a mesma estratégia segue vigente. 

Sexta tese – sobre os focos da Quarta Guerra Mundial. Segundo nossa visão, dois pontos 

do mapa-múndi têm sido potenciais detonantes da Quarta Guerra Mundial: Síria e Ucrânia. 

Síria tem sido um ponto de colisão de duas tendências contrárias na política mundial, 

sendo a primeira representada pela Rússia e outros países, e a segunda pelos Estados Unidos e 

a OTAN. Depois da Iugoslávia, Afeganistão, Iraque, Iêmen e Líbia, outra vítima da OTAN teria que 

ser a Síria, mas isso não foi feito totalmente. O caminho hegemônico mundialista dos Estados 

Unidos e da OTAN vem sendo obstaculizado desde 2012, quando Rússia e China bloquearam um 

projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, cujo projeto abriria caminho para a 

ocupação da Síria. Ao chamá-los para formar uma coalizão contra o “Estado Islâmico do Iraque e 

o Levante”, assim como a aliança anti-hitleriana na Segunda Guerra Mundial, Rússia fez um giro 

na retórica antiterrorista contra os Estados Unidos, propondo que os estadunidenses fizessem 

aliança com seus próprios títeres de antigamente. 
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Em boa medida, o golpe de Estado na Ucrânia converteu-se em um contragolpe dos 

Estados Unidos e da OTAN contra os russos, em retaliação ao fracasso do plano de ocupação na 

Síria. 

A guerra civil em Donbass, com os combates de maior ou menor intensidade até hoje em 

dia, não tem sido senão um foco não convencional da potencial Quarta Guerra Mundial. É o 

resultado da fase da desestabilização dos Estados nacionais, seguida a uma “revolução colorida”. 

As forças que estão por detrás do conflito ucraniano, perseguem o “programa mínimo” orientado 

contra Rússia: a) a exportação da “revolução colorida” e/ou do fascismo à Rússia; b) a 

desintegração da Rússia como um grande estado poli étnico, por meio da escalada de conflitos 

interétnicos segundo o “guia ucraniano”; c) a liquidação da Rússia como uma potência nuclear 

para privar os chineses de terem um aliado estratégico, o que o assegura a tranquilidade de sua 

fronteira setentrional e o protege de uma agressão nuclear. 

As mesmas forças com o mesmo objetivo de longo prazo estão ativando também outro 

foco de agressão, orientado contra Irã como um aliado estratégico da Síria, Rússia e China. 

Perseguem os fins nefastos de seu isolamento, desestabilização e/ou derrota armada. Este foco 

de perigo bélico inclui também os esforços para provocar uma conflagração frontal entre Índia e 

Paquistão. Pelos cálculos do agressor global, este conflito teria que destruir os BRICS, cortar o 

fornecimento de matérias primas para a economia chinesa e ameaçar a estabilidade interna das 

regiões nacionais em sua parte ocidental. Sob certas condições, também nesta parte da Ásia 

poderia surgir o foco principal de uma guerra potencialmente mundial. 

As forças que inspiram estes focos de guerra tendem a impor à humanidade uma ditatura 

neofascista dos setores mais agressivos e reacionários do capital transnacional. Seu “programa 

máximo” inclui a criação das condições internacionais para a expansão de sua “Internacional dos 

Camisas Pretas” de corte e origem fascistas, e sua ofensiva global para destruir toda a soberania 

nacional e enquadrar o mundo no caos político e social talvez irreversível. Esses planos nefastos 

levam consigo o perigo maior, não só para as conquistas democráticas e sociais dos 

trabalhadores do mundo, mas também para a própria vida humana. Fechar o caminho para a 

reedição do fascismo é a tarefa prioritária dos povos, a que necessita de um novo nível de 

solidariedade internacional. 
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Crise política internacional e a luta popular 

Ilam Shaheen Khan, África do Sul 

 

 

A crise política internacional e as lutas dos povos 

  

1. O avanço da extrema direita, do neoconservadorismo e do neofascismo no 

cenário internacional 

 

As origens das crises políticas atuais e suas características gerais estão no desenrolar da 

ordem neoliberal internacional. As crises podem se apresentar em cada país, sustentadas por 

uma crise financeira de proporções internacionais. Faz dez anos desde a crise de 2008/9 e a 

burguesia não tem respostas para ela. Esta crise representa uma enorme fissura entre os 

mercados financeiros e a economia real da maioria dos países, e se manifesta sob a forma de 

guerras comerciais. Uma crise fiscal incapaz de satisfazer as necessidades mais básicas da vida 

de populações inteiras. 

 

Fundamentalmente é uma crise de acumulação excessiva que sustenta o aprofundamento 

do desemprego, o trabalho precário e os preços elevados, tornando a vida miserável para a 

classe trabalhadora e os pobres. As multinacionais sempre estão à procura de deslocar sua 

produção para locais em que possam extrair cada vez mais valor sobre o trabalho, o que tem 

levado a muita miséria em economias da África, Oriente Médio e América Latina. Estamos no 

meio de uma mudança dramática na situação mundial. Há pelo menos quatro grandes 

desenvolvimentos que, combinados, anunciam uma enorme aceleração da política e das 

contradições econômicas globais: 

 

a) O início de outra recessão global 

b) O declínio da hegemonia dos EUA a nível global e, em particular, no Oriente Médio 

c) A crise política dos líderes contrarrevolucionários no Ocidente (por exemplo, Trump, 

Netanyahu, Mohammed bin Salman, General Sisi) 

d) Uma enorme ascensão da luta de classes no mundo (Equador, Haiti, Chile, Honduras, 

Iraque, Líbano, Egito, Hong Kong, etc.) 

  

É evidente que estes desenvolvimentos são de importância crucial para as organizações 

políticas. É da maior importância compreender a natureza deste processo global e tirar as 

conclusões necessárias. 
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Neste contexto, "as classes dominantes de todo o mundo estão a empreender uma 

ofensiva reacionária contra os direitos sociais e democráticos da classe trabalhadora e dos 

oprimidos". 

 

A crise capitalista empurra os governos burgueses do mundo inteiro para atacar os ganhos 

sociais da massa trabalhadora conquistados ao longo de décadas de luta. Além disso, a 

crescente erosão da base social e o apoio popular a estes governos os obriga a buscar leis cada 

vez mais autoritárias e formas de repressão. É uma necessidade para a classe dominante num 

período de decadência capitalista lutar por uma ou outra forma de ditadura aberta. Isto significa 

que a atual polarização com uma burguesia que busca "soluções" autoritárias não é um 

fenômeno temporário. 

 

O mapa político dos dois lados do Atlântico está cada vez mais marcado pela ascensão da 

direita. Na Europa, temos Vox e Golden Dawn na Espanha e na Grécia, respectivamente; Rally 

Nacional na França; Finns na Finlândia; Liga na Itália; Partido Popular Conservador na Estônia, e 

muitos outros, que vai desde os Democratas no norte da Suécia até a Frente Popular Nacional no 

Chipre. A maioria das economias europeias, das mais fortes às mais fracas, assiste à marcha 

eleitoral das forças de direita. No lado oposto do Atlântico, há o aumento das forças e tendências 

de direita tanto na política geral como em novos grupos que recorrem à violência.  

 

Existe uma tensão inerente no seio da burguesia entre aqueles que defendem mais 

neoliberalismo (livre circulação de bens, serviços e capitais) contra aqueles que procuram reunir o 

descontentamento das massas numa narrativa nacionalista para apoiar o interesse das 

burguesias internas. Dentro disso tira-se proveito das massas para o estado subjetivo da política 

de extrema-direita, uma política neoconservadora que reúne o medo realista da classe média em 

se tornar classe trabalhadora, e da classe trabalhadora de se juntar às fileiras do 

lumpemproletariado. 

 

Assim vemos a expressão da xenofobia, islamofobia, Brexit, trumpismo, hindutva, 

socialismo com características chinesas, pensamento bolsonarista, a Grande Rússia e Thuma 

Mina; no caso da África do Sul todos apelam ao sentimento nacionalista em maior ou menor grau. 

Também abordam, na medida em que seja apropriado, a remodelação do fino véu da democracia 

burguesa. 

 

Estes movimentos são fascistas? 
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Historicamente, o fascismo foi definido por teóricos marxistas, como Leon Trotsky, como 

movimentos que tiveram sua base na mobilização da pequena burguesia volátil, que tende a ser 

pró-capital, além de ser classe anti-trabalhadora, anti-imigrante, racista e xenófoba. A classe 

média baixa está sujeita a um medo de fazer parte da classe trabalhadora mais pobre. Ao mesmo 

tempo, eles desconfiam muito da classe média alta, que é mais educada e está frequentemente 

mais alinhada com o estado liberal-democrático. 

 

A espinha dorsal do fascismo tem como base um bloco político formado entre o capital 

monopolista e a pequena burguesia. A direita radical também tem, historicamente, tirado força 

dos setores rurais, das religiões, dos pensionistas e dos setores militares. No entanto, o fascismo, 

embora sempre presente de forma marginal nas sociedades capitalistas, nunca surge com força 

total. Só é capaz de se consolidar enquanto um movimento quando a classe capitalista os 

incentiva e os apoia, mobilizando ativamente os elementos regressivos da pequena burguesia 

como a retaguarda do sistema. O fascismo é uma fase distinta no declínio do capitalismo. Uma 

das características do fascismo é que ele tende a impedir, desviar ou esmagar temporariamente 

os processos revolucionários da luta de classes. A sua tarefa histórica é esmagar a cabeça da 

classe trabalhadora e desmembrar suas organizações. 

 

A questão do caráter do regime segregacionista e do Apartheid na África do Sul tem sido 

fonte de intenso debate. O Movimento de Unidade Não-Europeia argumentou em 1946 que o 

fascismo Colour Bar existia na África do Sul desde a época da unificação imperialista do país em 

1910.  Argumentaram que o fascismo sul-africano tinha uma base social de trabalho branco que 

beneficiava da superexploração e supressão da classe trabalhadora negra e do povo negro em 

geral.  

 

Eu diria que o Estado sul-africano da fase segregacionista por meio do Apartheid era uma 

forma de ditadura militar/policial comum aos países sul-americanos. O fascismo é diferente da 

ditadura militar, pois surge de um amplo movimento social que deriva seu poder não apenas da 

máquina coercitiva da polícia e dos militares, mas também do lado descontente e reacionário dos 

pequenos burgueses. Ele governa quando os capitalistas não têm espaço interno suficiente para 

a democracia burguesa. A teoria de que o regime do Apartheid era fascista se confronta com o 

fato do partido governante ter negociado para sair fora do poder político nos anos 90, um 

desenvolvimento bastante estranho para um regime fascista! 
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Curiosamente, o debate sobre o fascismo ressurgiu na África do Sul e desta vez é sobre o 

carácter de classe do Economic Freedom Fighters (EFF) [Lutadores pela Liberdade Econômica]. 

Alguns socialistas têm caracterizado o EFF como uma organização que tem as características de 

um grupo fascista. Eu diria que esta é uma falsa caracterização do EFF.  Ao caracterizar um 

partido político, consideramos três coisas: o programa político, a liderança e o(s) setor(es) da 

população(s) em que se apoia. O programa do EFF é popular, pseudo-socialista e 

essencialmente reformista: baseia-se numa interpretação 'radical' da Carta da Liberdade para 

supostamente favorecer a classe trabalhadora. O EFF defende a implementação das exigências 

da Carta da Liberdade e de reivindicações revolucionárias como a expropriação de terras sem 

compensação e a nacionalização dos bancos e indústrias-chave, apelando à educação e saúde 

gratuita. Para além da falsa compreensão tanto da questão da terra (em que apelam à 

redistribuição da terra numa base capitalista e à nacionalização que muitos governos burgueses 

fizeram), o Malema (máxima liderança do EFF) e seu partido tem ilusões no caminho parlamentar 

não revolucionário para o poder. Na melhor das hipóteses, o seu programa é um programa 

radicalmente pequeno burguês.  

 

O apoio popular ao EFF provém em grande parte dos desempregados e da juventude 

militante do país. Eles acreditam verdadeiramente nas promessas de emancipação social 

enunciadas pelos líderes e estão impressionados com o Julius Malema e seu estilo de 

"Comandante-Chefe".  Enquanto na superfície o EFF parece estar unido, tem havido muitas 

expulsões de militantes que discordam das decisões do líder máximo.   

 

O grupo Malema/EFF tem as mãos em todo o tipo de negócios financeiros escuros. Além 

disso, eles adoram viver como ricos, além de serem um bando de demagogos. O EFF está 

evoluindo rapidamente de uma organização populista de esquerda para uma organização 

populista de direita - isto é demonstrado pelas atitudes arbitrárias do Comandante-Chefe e seus 

auxiliares, bem como pela sua participação em atividades corruptas como o escândalo VBS, etc. 

Apenas o desenvolvimento e a experiência da luta de classes que irá decidir se eles evoluem 

completamente para um partido fascista ou não. 

 

2. África do Sul: uma democracia burguesa em crise 

 

O sistema capitalista sul-africano, liderado pelo partido Congresso Nacional Africano 

(CNA), é um governo burguês em crise. A euforia da nova democracia do início dos anos 90 se 

dissipou em extremo pessimismo e desesperança, e isto se reflete na atitude e abordagem de 

todas as classes da sociedade. A razão fundamental para isso é a política neoliberal de Emprego 
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e Redistribuição do Crescimento (GEAR, sigla em inglês) do governo do CNA, que continua a ser 

a base de desenvolvimento do país. Ela também continua sendo a causa de grande inquietação 

na sociedade e a base para uma intensa luta de classes. As metas que a GEAR estabeleceu 

apenas serviram os interesses do grande capital e não dos pobres. 

 

De acordo com relatórios compilados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

existem apenas seis países no mundo com níveis de desemprego mais elevados do que a África 

do Sul. Entre 1994 e 2016, o desemprego aumentou de 20% para 26,5%. Um milhão de 

empregos foram perdidos devido à crise financeira de 2008/9, em consequência da 

desindustrialização a favor das importações chinesas e de uma exportação de minérios que levou 

ao crescimento do PIB sem criação de empregos. A taxa de desemprego para o segundo 

trimestre de 2019 acaba de ser divulgada e é de 29,1%. Em termos reais, o número gira em torno 

de 40%. 

 

Também é surpreendente que um país tão rico como a África do Sul seja o mais desigual 

do mundo, segundo o coeficiente de Gini, publicado pelo Banco Mundial. As estatísticas para 

2018 mostram que 30,4 milhões de pessoas vivem na pobreza com 992 rands [US$ 69] ou menos 

por mês. O 1% mais rico da população possui 71% da riqueza, enquanto os 60% mais pobres 

possuem apenas 7%. 

 

A degeneração ecológica dos recursos hídricos e do solo, o aumento dos gases de efeito 

estufa que contribuem para o aquecimento global, a pesca, a poluição industrial, a modificação 

genética e a manifestação precoce da Drenagem Ácida de Minas aumentaram drasticamente no 

período pós-Apartheid, tal como se observa no relatório Perspectivas Ambientais de 2006. 

 

A vitória de Cyril Ramaphosa na Conferência do partido Congresso Nacional Africano 

[ANC, sigla em inglês] em dezembro de 2017 abriu o quarto ato na lamentável história do ANC 

pós-1994. O Regime Ramaphosa representa a reimposição do domínio hierárquico do capitalismo 

imperialista, e a derrota econômica dos seus inimigos divididos. O próprio Zuma foi obrigado a se 

demitir do cargo de presidente do país. O Ramaphosa retirou imediatamente alguns dos ministros 

de gabinete mais ofensivos e colocou os seus próprios aliados em posições estratégicas. A 

facção de Ramaphosa está implementando um programa neoliberal intensificado como única 

forma de resolver as questões da pobreza, do desemprego e da desigualdade. Isto assume a 

forma de um ataque às alterações da legislação laboral (o direito à greve), uma redução do 

salário mínimo, aumento do IVA e um aumento geral do preço dos bens de consumo em todos os 

setores.  
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A nomeação de Tito Mboweni como ministro das Finanças é a confirmação disso. No seu 

primeiro discurso sobre o orçamento, ignorou as necessidades básicas da classe trabalhadora e 

conseguiu aumentar estrategicamente os impostos na maior parte dos bens que são consumidos 

pela maioria. Apesar de um enorme déficit, Mboweni não tocou sequer na questão do aumento 

dos impostos para os ricos. O discurso sobre o orçamento foi um "coro pela privatização" e está 

sendo preparado o processo de desmembramento da ESKOM e de outras empresas públicas. 

 

O nível de vida da classe operária negra e dos pobres se deteriorou e eles continuam a 

suportar o peso da crise estrutural do capitalismo: alto desemprego, pobreza crescente e grandes 

disparidades de renda. Há uma crescente raiva e rejeição do sistema, e aqueles que toleram as 

coisas o fazem porque se beneficiam ou tem a expectativa de se beneficiarem. 

 

A diminuição do número de pessoas que foram às urnas e o declínio do apoio do ANC 

apontam para uma grave crise de representação política para a classe dirigente sul-africana. O 

governo político do ANC é agora baseado no mandato de uma minoria. Os 10 milhões de votos 

para o ANC são apenas 28% do total da população votante, o que levanta a questão de uma crise 

de legitimidade. Além disso, o ANC tem perdido apoio em todas as nove províncias. Em Gauteng, 

a maior delas, eles mal se sustentam a uma maioria que recebeu apenas 50,7% dos votos das 

províncias. Particularmente nos centros urbanos, é evidente que as massas perderam a confiança 

no ANC e nas suas políticas. 

 

Vemos também a mudança de votos da população branca para a direita, uma vez que a 

liberal Aliança Democrática (DA) perdeu pelo menos dez assentos no parlamento para a Freedom 

Front Plus [Frente da Liberdade Mas], de extrema-direita. A mudança para a direita é confirmada 

com a demissão do líder negro do DA, Musi Maimane, que derrubou a máscara da Aliança 

Democrática e os apresentou como um partido multirracial de direita branca. 

 

3. A criminalização das lutas de base e os prisioneiros políticos do imperialismo 

e da direita. 

 

O que vocês talvez não saibam é que ainda temos prisioneiros políticos do Congresso 

Pan-Africanista, que são classificados como criminosos e continuam a ser presos pelo novo 

governo democrático.  
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A resposta do Estado à crescente maré de luta tem sido uma repressão aberta e violenta. 

Isto ficou demonstrado de forma mais evidente quando os trabalhadores que sobreviveram ao 

campo de morte de Marikana foram presos por violência pública e assassinato. Também 

testemunhamos isso em muitos protestos em que as liberdades civis dos ativistas e membros da 

comunidade são abertamente violadas. Em teoria e para as classes altas, somos uma sociedade 

governada pela Constituição. Quando não temos dinheiro e somos pobres, as nossas liberdades 

civis existem apenas em teoria. A concha democrática do sistema capitalista não-racial está se 

tornando cada vez mais desgastada. Em algumas províncias, as principais figuras políticas do 

partido no poder têm sido assediadas, e a lei parece não ter sido capaz de prender os criminosos. 

Isto porque eles são os opositores das facções dos que foram mortos.  Mais estridente tem sido a 

narrativa para caracterizar a violência xenofóbica como criminosa, culpando as vítimas.  

 

Antecipamos que aumentará ainda mais a criminalização das lutas em massa, como foi no 

caso da prisão de estudantes envolvidos no movimento Fees Must Fall [Movimento pela Redução 

das Mensalidades das Universidades]. À medida que a luta de classes se intensifica, acreditamos 

que o caráter repressivo do sistema irá se intensificar.   

 

4. O papel do Judiciário 

 

O sistema judicial sul-africano se destaca como o presságio do governo democrático ao 

agir contra os elementos cleptocráticos, como o ex-presidente Zuma. Nos últimos dois anos, eles 

também decidiram que os trabalhadores temporários contratados por mais de três meses devem 

ser considerados trabalhadores permanentes com todos os direitos a eles associados. As ONGs 

e os democratas liberais cantam louvores ao judiciário por tais atos de imparcialidade e bravura. 

Este ativismo positivo não se estende, no entanto, à classe trabalhadora, tal como ilustrado por 

uma decisão de um tribunal constitucional, segundo a qual os benefícios de aposentadoria não 

reclamados dos trabalhadores migrantes, que chegam perto de 2,5 bilhões de dólares, não foram 

retidos pelo regulador de forma não razoável. Os escalões inferiores do poder judiciário na África 

do Sul não apresentam o mesmo nível de sofisticação que os escalões superiores. O baixo clero 

tem a reputação de ser naturalmente corrupto.  

 

A classe trabalhadora e suas organizações usam o verniz da justiça burguesa como um 

local de luta para defender os direitos democráticos básicos. Não é raro que as decisões judiciais 

sejam ignoradas por personalidades políticas na África do Sul.  
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5. O papel da mídia corporativa 

 

A propriedade da mídia corporativa na África do Sul está fortemente concentrada. A mídia 

não é dócil, mas tem sido utilizada em lutas partidárias e de facções. A mídia é tendenciosa em 

sua reportagem sobre a corrupção dos principais capitalistas. No entanto, no final das contas 

constrói uma narrativa anti-pobre com uma abordagem liberal, na melhor das hipóteses. 

 

No entanto, o grau relativamente elevado de liberdade de imprensa está sob ataque, 

particularmente pelo EFF e elementos dentro do partido no poder. Os ataques físicos aos 

jornalistas ocorrem com mais frequência a partir das fileiras do EFF.  

 

A maior fraqueza estrutural da mídia é a ausência de veículos de mídia desenvolvidos pela 

classe trabalhadora.  

 

6. A resistência e as lutas do povo 

 

A ofensiva contrarrevolucionária da classe dominante provocou e continuará a provocar 

lutas de massa e revoltas. Em suma, temos pela frente uma fase cheia de tensões, de luta de 

classe, ataques contrarrevolucionários e explosões revolucionárias. Estamos a caminho de uma 

erupção política vulcânica".  

 

A tendência geral do desenvolvimento é absolutamente clara: a velha ordem mundial está 

se rompendo e estamos no meio do ascenso da luta de classes global. Nas últimas semanas, 

vários países têm vivido intensas lutas de classe que muitas vezes resultaram no surgimento de 

situações pré-revolucionárias, revolucionárias ou contrarrevolucionárias. Para citar apenas 

algumas: 

* Equador: Um levante popular contra o pacote de austeridade. 

* Chile: Uma revolta dos jovens contra a subida drástica do metrô e contra o presidente 

de direita Piñera 

* Haiti: Uma revolta popular contra o regime neoliberal pró-EUA de Jovenel Moïse 

* Iraque: Um levante revolucionário contra o governo corrupto de Adel Abdul-Mahdi  

* Líbano: Um levante popular contra o governo do primeiro-ministro Hariri e seus 

aumentos de impostos  

* Egito: Uma nova série de protestos em massa contra a ditadura militar do General 

Sisi  
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* Argélia: protestos em massa contra a "velha guarda" do exército que tenta se manter 

no poder  

* Caxemira: Uma intifada e uma greve geral contra a evocação dos direitos de 

autonomia pelo governo chauvinista hindu de direita de Narendra Modi. 

* Além disso, há um movimento global de massas em curso liderado pela juventude 

contra as mudanças climáticas.  

 

Na África do Sul, a adoção da GEAR resultou numa guerra de classes de baixa intensidade 

travada pelas pessoas afetadas, comunidades e os trabalhadores organizados. As queixas em 

matéria de política econômica têm sido expostas por organizações da sociedade civil em vários 

esferas: reforma agrária, água, energia, moradia, bem-estar social, educação, governo local, 

ambiente, defesa, policiamento, negócios estrangeiros, trabalho, radiodifusão, saúde, transportes, 

obras e serviços públicos, justiça, empresas públicas e esportes (Saul & Bond, 2014:172). Vários 

movimentos sociais e organizações comunitárias foram criados (principalmente nos centros 

urbanos) para liderar essas lutas, como o Fórum dos Cidadãos Preocupados de Durban, o Fórum 

Anti-Privatização e o Movimento dos Sem Terra. 

 

A crise econômica, política e social da sociedade se reflete mais fortemente na 

intensificação da luta de classes, ilustrada no massacre de Marikana e nas greves dos 

trabalhadores de minas. Não há dúvida de que o massacre de Marikana não é apenas o maior 

flagelo do novo estado sul-africano "democrático", mas também um ponto de inflexão na luta de 

classes. O massacre de Marikana é um marco na política sul-africana, assim como foi o massacre 

de Sharpeville e a revolta do Soweto em 1976. A greve dos trabalhadores das minas não foi 

apenas sobre questões econômicas, mas colocou em xeque todo o sistema de mão de obra 

barata e o carácter do acordo político feito em 1994. Representou também uma ruptura entre a 

classe operária negra e a liderança política da Aliança Tripartite.   

 

As lutas da classe trabalhadora e dos pobres na África do Sul são frequentemente 

protagonizadas por pessoas organizadas. No entanto, o nível de organização dentro dos 

movimentos ainda não atingiu a maturidade, em grande parte na ausência de uma liderança 

revolucionária centralizada. As lutas continuam a ser muito díspares e os vácuos de liderança são 

preenchidos por um excesso de interesses locais. Uma característica comum é que estas revoltas 

de massa têm um caráter elementar. Elas geralmente se concentram em ataques econômicos 

(pacotes de austeridade, aumentos de preços, impostos mais altos, etc.) e/ou demandas 

democráticas (corrupção, leis autoritárias, ditaduras, etc.). A questão nacional continua em 

segundo plano e, neste sentido, a questão das exigências democráticas é crítica. Estas 
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exigências democráticas estão relacionadas com a divisão raça/classe na nossa sociedade e com 

a persistência do racismo na sociedade. 

 

O movimento sindical mal organiza 30% da força de trabalho. Assim, embora tenhamos 

três grandes federações e, mais importante ainda, uma Federação Sindical Sul-Africana de 

Sindicatos de inspiração Marxista-Leninista (SAFTU) liderada pelo Zwelinzima Vavi, o movimento 

sindical é fraco e dividido. A liderança da FEDUSA é muito economicista e se preocupa apenas 

com as condições de trabalho e salários. A liderança da COSATU está com as mãos e pés 

amarrados com quem está no poder.  Com o programa de austeridade, instruído pelo FMI e pelo 

Banco Mundial, é muito provável que irá ocorrer demissões em massa dos funcionários públicos e 

restrições aos seus salários, o que vai testar o carácter do movimento sindical como um todo. A 

FEDUSA e a COSATU já capitularam à introdução de um salário mínimo de 20 rands [US$ 1,4] 

por hora, o que tem dado vantagem aos empregadores que veem nisso a referência para os 

acordos salariais de cada categoria.  

 

A realidade do ataque neoliberal à classe trabalhadora está levando a lutas entre setores e 

sindicatos. Tanto o Sindicato Nacional dos Mineiros como o Sindicato Nacional dos Metalúrgicos 

da África do Sul (NUMSA) concordaram, a princípio, em lutar contra o desmonte da empresa 

pública de eletricidade ESKOM, que o governo está determinado a privatizar. O ataque contra os 

funcionários públicos também criará condições para a luta conjunta.   

 

Embora a crise econômica e social esteja no centro da crise do capitalismo, a crise política 

é que se manifesta mais acentuadamente. Para a classe trabalhadora e os pobres da sociedade, 

vivemos numa profunda crise de liderança do proletariado. 

 

A crise da liderança da classe trabalhadora tem sido particularmente dura desde o colapso 

da União Soviética e do comunismo do Leste Europeu em 1989-91. Isto coincidiu com a chegada 

da democracia na África do Sul, no início da década de 1990. O colapso do bloco socialista 

influenciou uma solução capitalista para a questão sul-africana e exacerbou a rápida e dramática 

mudança de um "viés socialista no movimento de massas para a adoção de um programa 

capitalista de desenvolvimento". 

 

Como bem aponta o 10º Congresso do NUMSA, o Partido Comunista da África do Sul 

(SACP) é de fato um obstáculo à formação de um Partido dos Trabalhadores independente no 

país. A única iniciativa séria para construir um partido revolucionário de massa é o Partido 

Socialista Revolucionário dos Trabalhadores (SRWP, sigla em inglês), cristalizado pelo NUMSA. 
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O Esse processo esteve muito tempo em construção, e foi no Congresso Nacional Especial 

(SNC) do NUMSA, realizado em dezembro de 2013, que foram tomadas grandes decisões para 

romper com o apoio ao ANC e à Aliança Tripartite e adotar políticas independentes e 

revolucionárias da classe trabalhadora. O 'Momento NUMSA' cresceu na formação do SRWP, 

que realizou seu Congresso de lançamento com mil delegados, entre os dias 4 a 6 de abril de 

2019. O partido conta oficialmente com mais de doze mil membros. O desafio é fazer do SRWP 

um verdadeiro partido revolucionário que lidera a classe em luta! 
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Desafios do internacionalismo, da solidariedade e da integração dos povos 

Aleksandr Batov, Rússia 

 

Caros companheiros! 

O nosso encontro de hoje terá um enorme impacto no desenvolvimento dos movimentos 

populares em todo o mundo e para a nossa luta mútua. Foi muito importante para todos nós nos 

reunirmos na mesma cidade nos mesmos dias em que está ocorrendo a décima primeira cúpula 

oficial dos BRICS.  Nosso encontro chamado de BRICS dos Povos pode servir como uma luz 

orientadora para aqueles que buscam encontrar uma alternativa para a política da classe 

dominante. Mas eu não vim aqui para fazer elogios. Todos nós sabemos muito bem quantos 

problemas estamos enfrentando e quanto longo é o caminho que temos pela frente. Falando 

francamente, as forças do imperialismo estão muito mais bem organizadas do que nós. Têm 

dinheiro e poder, o que lhes permitem controlar milhões de trabalhadores. É claro que os 

movimentos populares têm uma forte rede de apoiadores, enormes massas de trabalhadores e 

trabalhadoras, milhões de militantes. Mas em termos de organização e cooperação, ficamos 

significativamente atrás dos imperialistas. E este é um dos maiores desafios que temos que 

superar. 

Os Estados Unidos estão desempenhando o papel da polícia mundial, inflamando as 

guerras e suprimindo os movimentos populares em todo o mundo. No final do século XX, as 

forças armadas dos EUA participaram em mais de 200 operações militares estrangeiras.  No 

século XXI, a OTAN, sob a liderança dos EUA e aliados, iniciou conflitos sangrentos no 

Afeganistão, Iraque, Somália, Síria, Líbia, Iêmen, Ucrânia e outros países. Atualmente, os 

Estados Unidos e os seus satélites estão ameaçando a Venezuela com uma intervenção militar. 

Os imperialistas americanos estão tentando estabelecer regimes reacionários fantoches em todo 

o mundo. 

Mas, seria incorreto achar que o imperialismo global são apenas os EUA. Também 

compreendemos que o capitalismo se desenvolve de forma desigual. Devido a esta tendência, 

alguns centros do imperialismo tornam-se mais fracos e novos centros imperialistas podem 

emergir. Não é segredo que a União Europeia é um desses centros imperialistas. Embora a União 

Europeia seja dependente dos EUA e seu território esteja cheio de bases militares americanas, 

há, também, um espaço de competição e tensões entre eles. Nessa luta por um lugar sob o sol 

começaram a surgir novas forças, como Índia, Brasil, China, Rússia, Japão, Turquia. Todas elas 

têm divisões entre si. E também é fato que nenhum de seus governos tem feito qualquer esforço 

para apoiar os movimentos populares e desmantelar o domínio do capital. Pelo contrário, cada 
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um desses países está trabalhando para dominar seu próprio capital. Toda esta luta pelo domínio 

é feita sob o disfarce de belas mentiras de luta pela liberdade, a democracia e os direitos 

humanos, mas a essência deste processo é a competição entre diferentes potências 

imperialistas.  

Olhando para trás, no século XX, sabemos qual é o resultado do aumento das tensões 

entre as forças imperialistas. Quando um dos predadores perde os dentes, os outros estão 

dispostos a dividir a sua esfera de influência e a dividir os despojos. A guerra política e comercial 

é inevitavelmente transferida para uma guerra real. Foi uma competição entre as forças 

imperialistas que causou duas guerras mundiais. E não podemos ter certeza de que essas duas 

foram as últimas. Sob o regime capitalista, a paz é apenas uma pausa entre as guerras.  

Todas essas ideias que foram elaboradas neste Seminário estão nos dando uma chance 

de olhar para o conceito de mundo multipolar a partir de um ângulo diferente. Na verdade, o 

mundo unipolar, ou dominação de um predador gigante é desastroso para um planeta. Mas como 

pode uma luta entre múltiplos predadores ser considerada como uma alternativa viável? 

Diferentes centros de poder estão competindo entre si e às vezes isso leva a confrontos violentos 

e sangrentos. E é sempre feito pelas mãos de uma classe trabalhadora, é o sangue dos povos 

trabalhadores que corre pelos interesses de algumas elites ricas. São as vítimas de um mundo 

multipolar. Devemos reconhecer que o mundo unipolar ou multipolar é apenas uma face diferente 

de uma mesma moeda de opressão, exploração, desigualdade e injustiça.  Devemos também 

reconhecer que pôr fim a este derramamento de sangue só é possível através do 

estabelecimento do próprio povo como o centro de poder quando o capitalismo for destruído. 

A burguesia está bem ciente da ameaça que os movimentos populares representam. Essa 

é a principal razão por trás da ascensão do fascismo em nosso tempo. Antigamente, muitas 

pessoas acreditavam que o fascismo foi completamente destruído pelo glorioso Exército 

Vermelho e pelo socialismo soviético em Berlim em 1945. Mas acabou por se revelar uma falsa 

suposição. O fascismo é uma forma radical de ditadura de um grande capital. O fascismo é um 

subproduto constante de um capitalismo que serve como uma ferramenta para suprimir o 

movimento popular. Enquanto o capitalismo existir, o fascismo reaparecerá. Os presidentes da 

Índia e do Brasil – países parte dos BRICS – estão propagando abertamente visões reacionárias 

de extrema-direita. Na Europa, a classe dominante de vários países está apoiando o fascismo e o 

nazismo. Nos Estados Bálticos, eles têm reuniões infames, honrando as divisões SS nazistas. Na 

Ucrânia surgiram vários grupos paramilitares nazis armados, que exercem terror direto. A 

emergência de tais ações pró fascismo não são questões descoladas da realidade, mas sim uma 

característica dos sistemas políticos e econômicos atuais. Em setembro, o Parlamento Europeu 

emitiu um projeto de lei, condenando o chamado "estalinismo", colocando-o no mesmo lugar que 



67 
 

o fascismo. Foi feito com o objetivo de vilipendiar ideias socialistas e de reabilitar o fascismo. 

Talvez seu próximo passo seja proclamar que o fascismo não era tão ruim em comparação com o 

socialismo e o comunismo. 

A ameaça do fascismo, o perigo de começar outra guerra mundial exige que fortaleçamos 

os nossos laços, a nossa organização, a solidariedade e a unidade dos movimentos populares 

em todo o mundo. 

Nós, o povo russo, estamos bem cientes de como é difícil lutar sem solidariedade e 

organização. Passaram quase 30 anos desde o sucesso de uma contrarrevolução na União 

Soviética, mas ainda assim o movimento popular em nosso país apenas começou a dar seus 

primeiros passos. Uma das principais razões é que a classe trabalhadora russa não tivesse 

experiência de luta de classes sob o capitalismo. Durante os tempos do socialismo, as pessoas 

confiavam no governo e tentaram, juntas, melhorar suas vidas. No entanto, ainda assim a 

sociedade soviética não era sem classe, tinha restos do antigo regime. A luta entre o velho e o 

novo era contínua, o que também é adequado para descrever a situação dentro do partido. E em 

um momento, as forças da reação começaram a tomar conta. Por causa disso, quando a 

contrarrevolução aconteceu, as pessoas não estavam prontas para lutar contra essas forças 

contrarrevolucionárias devido ao choque de serem traídos pela sua chamada elite. Então, hoje 

estamos aprendendo do zero como viver e lutar sob o capitalismo. Isso também explica o porquê 

dos movimentos populares russos ainda serem fracos e os trabalhadores atomizados e alienados. 

Construir a disciplina e a organização entre as nossas fileiras é um dos objetivos mais 

importantes a alcançar pelo nosso movimento. 

O maior desafio para os movimentos populares em todo o mundo é a divisão e a ausência 

de uma estratégia unitária. Devemos nos contentar com pequenas melhorias ou continuar a lutar 

por uma mudança radical? É possível que um movimento popular chegue ao poder através de 

eleições? Quão relevante é hoje a solução revolucionária? Quão longe podemos ir em apoiar os 

governos progressistas? Todo evento internacional importante cria novas divisões entre o povo. 

Por exemplo, durante a agressão dos Estados Unidos contra o Iraque, alguns da esquerda 

apoiaram o governo de Saddam Hussein, enquanto outros apoiaram a intervenção. Faz poucos 

anos, parte da esquerda europeia apoiou a agressão contra a Líbia. Na Ucrânia, grupos de 

esquerda inicialmente apoiaram o golpe de Estado fascista, vendo-o como uma "revolução 

democrática". Agora eles são forçados a ir para a clandestinidade... 

Entendemos que existe uma grande diversidade em termos de movimentos políticos 

populares, mas também entendemos que nem todos eles servem realmente aos interesses vitais 

das pessoas. O que precisamos é de critérios claros que permitam separar os verdadeiros 
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representantes do povo dos outros que não os representam e preparar o caminho para unir os 

nossos esforços. A Assembleia Internacional dos Povos, que ocorreu em fevereiro, na Venezuela, 

fez uma grande contribuição para o desenvolvimento desses critérios.  

Em minha opinião, nossa atitude com relação aos diversos movimentos populares deve ser 

baseada em sua perspectiva de como alcançar a realização dos principais interesses da classe 

trabalhadora. Hoje temos uma grande variedade de movimentos – de ambientalistas à sindicatos, 

de feministas à pacifistas. Se um desses movimentos entende a conexão entre sua questão e a 

ordem econômica atual, se entende a necessidade de uma mudança radical e está disposto a 

promovê-la, esse movimento é sem dúvida nosso aliado. Mas, se o movimento se opõe a todas 

as outras grandes questões por seus interesses egoístas, este movimento não está unindo as 

pessoas, mas sim promovendo a divisão entre nós. 

Estou certo de que o nosso encontro ajudará a unir as nações e nossas forças para lutar 

contra a barbárie capitalista, lutar pela democracia, pelo socialismo! Viva a solidariedade 

internacional dos trabalhadores! Viva os movimentos populares progressistas! 
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Desafios do internacionalismo, da solidariedade e da integração dos povos 

S'bu Zikode, África do Sul 

 

 

Permitam-me aproveitar esta oportunidade para agradecer à Secretaria Internacional por 

ter criado este espaço para nós. Vejo este espaço como uma ferramenta cheia de possibilidades 

e de esperança por um mundo melhor, um mundo que queremos e pelo qual estamos todos 

preparados para lutar. Permitam-me também agradecer a todos os companheiros do Pan Africa 

Today que sempre levaram em conta a nós, os “não contados”, nesta difícil jornada rumo ao 

mundo que queremos, um mundo em que todos vivamos como seres humanos. 

Nos últimos anos tivemos um relacionamento próximo e importante com o MST, o 

movimento dos Sem Terra aqui no Brasil, e muitos de nossos companheiros viajaram ao Brasil 

para passar um tempo com o MST, e para participar da escola de formação política do MST. 

Nossas lutas para colocar o valor social da terra acima de seu valor comercial têm muito em 

comum. Nós agradecemos profundamente à solidariedade do MST, e nosso movimento 

compartilha a sua alegria com a libertação de Lula. 

Os habitantes das favelas da África do Sul têm sido submetidos às forças brutais do 

capitalismo, da demagogia e da corrupção que se apoderaram das nossas instituições públicas e 

cidades. O resultado tem sido o empobrecimento, a dominação pela violência, a exclusão do povo 

das cidades para as periferias, e um sistema que assassina aqueles que defendem a sua 

dignidade e a justiça. Os nossos que ainda estão aqui têm tido a sorte de poder sobreviver a este 

sistema. 

Quando a nossa luta começou, há quinze anos, aqueles que são pagos para nos 

representar, tanto no partido no poder quanto nas ONGs ("sociedade civil"), trataram o nosso 

movimento como uma espécie de conspiração criminosa. Como uma formação democrática, 

aprendemos como é difícil e doloroso lutar por si só. Nós enfrentamos e sobrevivemos sozinhos a 

uma severa repressão. No sangue e no fogo desta repressão, tomamos a decisão deliberada de 

trabalhar com movimentos de trabalhadores e outras organizações progressistas e democráticas 

na África do Sul e em todo lugar do mundo onde pudéssemos construir solidariedade. Tivemos de 

identificar potenciais companheiros e possibilidades de solidariedade a nível nacional, regional e 

internacional. 

Compreendemos o perigo de ser um árbitro e um jogador numa luta como a que 

enfrentamos. Entendemos o perigo de querer ser a única voz na luta da classe trabalhadora. 

Compreendemos também o perigo de querer ser o único herói em tempos em que o 
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internacionalismo é necessário. Mas o capitalismo é uma força global. O imperialismo é uma força 

global. Não pode haver avanço para a maioria empobrecida do mundo se a nossa luta não for 

também global. Procuramos construir a solidariedade na humildade, uma solidariedade viva na 

qual um ataque a um é um ataque a todos. 

Sabemos como é viver sob a sombra da morte, sem saber se ainda estará vivo quando o 

sol se põe a cada noite e nasce a cada manhã. Mas também sabemos que enquanto vivemos sob 

essas pressões, precisamos manter o mundo mais amplo em mente, e continuar a unir nossas 

lutas e compartilhar ideias. 

Levamos muito tempo para compreender a política de frustração e marginalização vindas 

da sociedade em geral e, às vezes, das nossas famílias. Construímos nosso movimento sobre 

uma política de escuta e essa política também pode nos ajudar a construir a solidariedade 

internacional. 

O nosso movimento e as nossas diferentes lutas foram construídos com uma ação 

consciente e deliberada. Nós não crescemos do nada. A construção de movimentos fortes, por 

vezes, exige que nos engajemos numa política por fora da ordem. Isso exige que sejamos 

humanos e gentis. Exige que comecemos a praticar viver o tipo de mundo que queremos. Exige 

engolirmos o nosso orgulho para que as nossas gerações futuras possam viver melhor. Ao 

mesmo tempo, exige que sejamos muito firmes contra as forças do mal que estão determinadas a 

nos manter na sombra da pobreza. É por esta razão que não podemos ser bonzinhos quando o 

sistema não é bonzinho para nós. Temos sido capazes de construir as nossas comunidades e 

movimentos através das nossas próprias nações. Agora é o momento de construir a solidariedade 

global através das cidades, províncias, regiões e estados. Não há tempo melhor do que este. O 

mundo está testemunhando formas brutais de exploração acompanhadas de despossesão 

violenta tanto em áreas rurais como urbanas. 

Os povos indígenas, os empobrecidos e a classe trabalhadora são os que mais sofrem. 

Não há dúvida de que nossas diversas lutas estão todas enfrentando forças e interesses globais 

comuns, e que muitas vezes ganham com o empobrecimento e despossesão de outros. Assim 

como o monstro econômico está se globalizando, nós devemos nos unir e construir uma 

resistência global. Lula deve saber que terá sempre um lar em nossas ocupações de terra, sejam 

elas em São Paulo ou em Durban. Bolsonaro deve saber que enfrentará resistência nas ruas de 

Brasília a Pretória. 

Para construir a unidade e a solidariedade internacional teremos que ser muito honestos 

sobre nós mesmos com um diagnóstico claro tanto da nossa força como das nossas fraquezas. 

Devemos nos organizar com grande humildade para sermos levados a sério e sermos ouvidos. O 
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profundo valor do ubuntu1 deve ser usado para destruir a mercantilização dos serviços sociais e 

da terra. Nossa práxis deve refletir os valores do ubuntu que apontam diretamente para a 

sociedade que queremos. Devemos ser capazes de dominar e falar a língua dos povos indígenas 

e do povo a serviço do qual está a nossa luta. A solidariedade internacional só pode ser bem-

sucedida quando é apoiada pelas verdadeiras lutas do povo em suas bases. A solidariedade do 

povo para o povo pode ser genuína e quebrar os muros da distância e das línguas. 

Por exemplo, há alguns anos Abahalali costumava ter dias de solidariedade com os 

camaradas do Haiti através de vídeos e discussões profundas sobre as suas lutas e desafios. 

Quando terminávamos, todos nós sentíamos que estávamos no Haiti e nos sentíamos 

profundamente ligados a essa luta. Fizemos um trabalho de solidariedade semelhante com os 

nossos camaradas da RDC através do nosso trabalho em aliança com a Campanha de 

Solidariedade Congolesa. Também construímos solidariedade com os camaradas do Zimbábue, 

Venezuela, Turquia e, é claro, do Brasil. Nossa experiência mostra que é muito possível para 

todos conectar de uma forma ou de outra nossas diversas lutas contra o capitalismo. 

O internacionalismo tem melhores chances de ter sucesso quando conseguirmos conectar, 

na prática, nossas lutas a nível nacional, regional e internacional. Devemos compartilhar planos 

de ação em nossas respectivas regiões e nações. Devemos desenvolver um mecanismo de 

solidariedade sistêmica com um foco especial na solidariedade entre as pessoas. Devemos 

questionar a moralidade do lucro em meio ao aprofundamento das desigualdades e da pobreza. 

Devemos insistir em nossos direitos e liberdade e não em metas de desenvolvimento que 

favoreçam agendas impulsionadas pelo mercado. Devemos exigir igualdade substantiva. A terra, 

a riqueza e o poder devem ser compartilhados. Precisamos construir um comunismo vivo, 

enraizado na vida e nas lutas dos oprimidos. 

Quando se trata de construir a solidariedade internacional, o uso de uma linguagem 

distante do povo é um sério motivo de preocupação. Precisamos construir uma linguagem comum 

de luta que possa ligar uma ocupação de terra em São Paulo a uma ocupação de terra em 

Durban, um trancamento de estradas na África do Sul a um trancamento de estradas no Haiti. No 

passado, outro problema grave era que todas as oportunidades de construção de solidariedade 

internacional eram capturadas e monopolizadas pelas ONGs. Os movimentos populares foram 

excluídos. Agora, à medida que a vida se torna mais dura e a opressão se torna cada vez mais 

brutal, é vital construir e sustentar formas diretas de solidariedade entre lutas e movimentos 

populares. 

Terra e dignidade! 

 
1  Filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Na tentativa da 
tradução para o português, ubuntu seria “humanidade para com os outros” 

https://www.geledes.org.br/?s=filosofia+africana
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