
TÍTULO DO TRABALHO

OS COMUNISTAS E A LUTA POLÍTICA: A PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS E

ORGANIZAÇÕES COMUNISTAS NAS ELEIÇÕES NO BRASIL, NA COLÔMBIA

E NO MÉXICO

AUTOR INSTITUIÇÃO

Túlio César Dias Lopes
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

CATEGORIA DO TEXTO

( x ) Trabalho completo de comunicação científica

GRUPO DE TRABALHO

EIXO 1 – Perspectivas e estratégias históricas e atuais da transição do capitalismo

para o socialismo no Brasil e no Mundo.

Grupo de Trabalho 8 – O partido do classe e a centralidade do trabalho e da política.

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A luta política na perspectiva comunista não está dissociada da luta econômica e da luta



ideológica. Os partidos e organizações comunistas tem como referência teórica política o

marxismo e o leninismo. As contribuições de Karl Marx, Friedrich Engels e de outros autores

marxistas em especial Lenin, Antônio Gramsci, György Lukács, Icstván Mészáros no que

tange a atuação política dos revolucionários são as referências principais do nosso trabalho

onde procuramos tratar da questão da centralidade do trabalho na perspectiva da estratégia

revolucionária e da importância da luta política no contexto atual. A participação dos

comunistas nos processos políticos vinculados a democracia liberal é tema polêmico e de

intensa discussão no Brasil assim como em outros países da América Latina. No presente

trabalho, procuramos identificar, analisar e problematizar a participação dos comunistas nos

processos políticos eleitorais do Brasil, da Colômbia e do México. Por meio de uma pesquisa

desenvolvida a partir dos documentos, jornais, blogs e sites dos partidos e organizações

comunistas procuramos analisar e discutir suas estratégias políticas, seus programas e a

atuação nos processos políticos eleitorais. Em 2018, teremos eleições gerais nestes três países

latino-americanos. No México, os comunistas mexicanos do Partido dos Comunistas

Mexicanos (PCM) estão articulados com o Congresso Nacional Indígena (CNI), com o

Exército Zapatista de Libertação Nacional e outras forças políticas e sociais na construção da

candidatura independente de Marichuy, uma mulher indígena. Na Colômbia, os comunistas

colombianos através da candidatura do comandante Timochenko, um dos principais líderes

das Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC), participam das eleições

presidenciais. Esta participação ocorre mesmo já tendo assegurado a participação de

parlamentares do Partido (FARC) independente do resultado eleitoral, conforme o acordo de

paz celebrado em Havana (Cuba). No Brasil, os comunistas brasileiros do Partido Comunista

Brasileiro (PCB) a partir da perspectiva da Estratégia Socialista e da construção do Poder

Popular, participam das eleições gerais através da construção da Frente de Esquerda

Socialista. A exemplo das articulações dos comunistas com as forças revolucionárias na



Colômbia e no México, os comunistas brasileiros devem buscar construir a unidade política,

social e programática com as forças políticas e sociais que travam os principais embates da

luta de classes no Brasil atual. Esta Frente de Esquerda, aglutina além do Partido Comunista

Brasileiro (PCB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Movimento dos Trabalhadores

Sem Teto (MTST) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). A adoção por parte

dos comunistas destes três países de táticas comuns demonstra a capacidade e a necessidade

destas organizações e de suas bases sociais, de articular e participar das lutas políticas. Cabe

destacar os limites dos espaços democráticos dos processos eleitorais que acontecem nos

marcos da democracia representativa liberal burguesa. Entretanto, sublinhamos que a postura

isolacionista e abstencionista adotada pelos comunistas em processos anteriores tendem a ser

alterada e superada dialeticamente na conjuntura atual. Buscamos através deste trabalho

resgatar e retomar o debate acerca da participação dos/as revolucionários/as nos processos

políticos eleitorais e no parlamento.

Palavras-chave: Partido; Marxismo; Leninismo; Política.

___________________________________________________________________________

Os comunistas e a luta política: a participação dos Partidos e organizações comunistas nas

eleições no Brasil, na Colômbia e no México.

A concepção de política que “norteia” as ações dos comunistas difere frontalmente

da perspectiva liberal associada aos limites da democracia burguesa. É fundamental

compreender a dimensão social da política proveniente da obra de Marx, para

empreendermos uma análise da atuação dos comunistas para além da via institucional,

embora os comunistas não rejeitem, aprioristicamente, este campo de atuação.

Marx ao abordar sobre o intelecto político, nos diz que:

Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é
um país, tanto menos está disposto a procurar no princípio do
Estado, portanto no atual ordenamento da sociedade, do qual o
Estado é a expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento
dos males sociais e a compreender-lhes o princípio geral. O intelecto
político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos



limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto
menos é capaz de compreender os males sociais. (...) O princípio da
política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais
perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da
vontade e tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais
da vontade e, consequentemente, tanto mais é incapaz de descobrir
a fonte dos males sociais. (MARX, 2010, p. 62).

Esta crítica representa em última análise os limites da ação política baseada na

vontade individual. A política atrelada à vontade, tende a ignorar as condicionantes

históricas e sociais que a influenciam diretamente na prática. Por sua vez, o Estado está

atrelado aos males sociais, na medida em que ele preserva e assegura a propriedade privada

dos meios de produção. Avançando no debate acerca dos limites históricos da luta pela

emancipação política, Marx nos descreve, a partir das passagens de Glosas Críticas, o que

define uma revolução social:

Toda revolução dissolve a velha sociedade; nesse sentido é social.
Toda revolução derruba o velho poder; neste sentido é política. (...)
Contudo, se é parafrásico ou absurdo uma revolução social com uma
alma política, é racional, ao contrário, uma revolução política com
uma alma social. A revolução em geral – a derrocada do poder
existente e a dissolução das velhas relações – é um ato político. Por
isso, o socialismo não pode efetivar-se sem revolução. Ele tem
necessidade desse ato político na medida em que tem necessidade
de destruição e da dissolução. No entanto, logo que tenha início a
sua atividade organizativa, logo que apareça o seu próprio objetivo, a
sua alma, então o socialismo se desembaraça do seu revestimento
político. (MARX, 2010, p.75-78).

Nesta passagem, Marx aponta para a necessária superação do revestimento político

do Estado. A política se apresenta como um meio e não um fim em si. Mediante a existência

do Estado, a revolução política tende a levar ao remodelamento do próprio Estado. A

questão posta é superá-lo. Somente através de uma revolução social está superação será

possível.

Ao defender que o Estado é um instrumento de dominação da classe oprimida, Lênin

aponta que graças a esse mesmo Estado, a burguesia, ou seja a classe politicamente

dominante, se dispõe de novos meios de oprimir e explorar a classe dominada, freando os

antagonismos de classe. A exploração do trabalho assalariado pelo capital é garantida na

sociedade através do Estado representativo moderno.



Lênin reforça a tese marxista da importância decisiva da Ditadura do Proletariado

como transição, destacando que “A substituição do Estado burguês pelo Estado proletário

não é possível sem revolução violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, a abolição de

todo e qualquer Estado, só é possível pelo ‘definhamento.” (2011, p. 55).

Lênin defende a utilização do Estado (como uma comuna) para o período de

transição. Retomando a questão desenvolvida por Marx em sua obra Crítica ao Programa de

Gotha de 1875, Lênin vem afirmar que o Estado Proletário pode ser uma forma vital para a

transição.

Também em contraposição as análises defendidas pelos reformistas o filósofo

húngaro György Lukács destaca que:

O oportunismo de todas as tendências dominantes da Segunda
Internacional revela-se da forma mais clara no fato de que nenhuma
delas ocupou-se seriamente com o problema do Estado; aqui – no
ponto decisivo -, não há diferença nenhuma entre Kautsky e
Bernstein. Eles todos, sem exceção, simplesmente assumiram o
Estado da sociedade burguesa. E, quando o criticaram, foi apenas
para que fossem combatidas algumas de suas formas fenomênicas,
modos exteriores do Estado prejudiciais ao proletariado. Lênin foi o
único que atingiu novamente a estatura teórica da concepção de
Marx, a pureza da tomada de posição proletário-revolucionária sobre
o problema do Estado. (LUKÁCS, 2014, p. 46).

Seguindo a perspectiva anunciada por Lênin em O Estado e a Revolução, Lukács

reforça o papel teórico representado por Lênin no combate às posições reformistas e na

defesa das posições revolucionárias acerca do Estado. György Lukács, também, reforça a

perspectiva, outrora defendida por Lênin, da possibilidade objetiva da utilização do Estado

como arma.

A essência revolucionária de uma época expressa-se da maneira mais
clara quando a luta das classes e partidos não possui o caráter de
uma luta no interior de uma determinada ordem estatal, mas começa
a dinamitar as suas fronteiras, ultrapassando-as. Por um lado, ela
aparece como luta pelo poder de Estado; por outro lado, e,
simultaneamente, o próprio Estado torna-se abertamente –
participante da luta. “Luta-se não apenas contra o Estado, mas o
próprio Estado revela o seu caráter como arma da luta de classe,
como um dos mais importantes instrumentos para a conservação do
domínio de classe.  (LUKÁCS, 2014, p. 45).

Reforçando a tradição marxista, Mészáros (2002, p. 121) aponta que “o sujeito social



da emancipação é o proletariado porque é forçado, pela maturação das contradições

antagônicas do sistema do capital, a subverter a ordem social dominante”. Ressaltando que

não cabe a formação de uma nova classe dominante, o objetivo central é a extinção da

sociedade de classes.

Mészáros nota a necessidade de vincular a luta política com a luta socioeconômica

uma vez que as “lutas políticas e socioeconômicas constituem uma unidade dialética, e,

consequentemente, a negligência da dimensão socioeconômica despoja a política de sua

realidade.” (MÉSZÁROS, 2002, p. 121).

A perspectiva de ação perante o Estado Burguês é o principal ponto de distinção em

relação aos partidos comunistas reformistas e revolucionários. Os Partidos Comunistas que

defendem uma estratégia socialista de superação da ordem do capital reforçam a tradição

revolucionária marxista e leninista da compreensão da necessidade e da possibilidade da

transição do capitalismo para o socialismo através da “ditadura democrática do

proletariado”. Os reformistas por sua vez apontam a necessidade da “democracia como um

valor universal”, ou seja, na possibilidade da radicalização da democracia e

consequentemente a humanização do capitalismo.

Outro ponto bastante polêmico e complexo é a participação dos comunistas nos

processos eleitorais da democracia burguesa. Seguindo a tradição revolucionária leninistas

os comunistas buscam participar das eleições burguesas quando a conjuntura e os limites

democráticos apontam para esta possibilidade. A participação ou não nas eleições e

consequentemente no parlamento burguês foi ponto de debate no interior do movimento

comunista internacional.

Lenin apontou uma série de críticas a postura negativa e abstencionistas de alguns

partidos comunistas europeus em sua época e cunhou uma expressão característica destes

agrupamentos, o esquerdismo. Esta polêmica é ainda viva e bastante atual. Boa parte das

organizações e partidos comunistas debatem sua tática eleitoral a partir da estratégia

elaborada e definida pelos fóruns e instâncias diretivas. Alguns apontam para a via

institucional como a principal possibilidade de espaço para a luta política. Outros dão ênfase

a luta de massas (greves, protestos, paralizações...) como palco principal da luta política.

Na sétima parte do livro “O Esquerdismo doença infantil do Comunismo”, V.I.Ulianov

Lenin responde a seguinte pergunta: Deve-se participar nos parlamentos burgueses? Ulianov



trava uma batalha teórica com sérias consequências políticas com os Comunistas “de

esquerda” alemães. Lenin regressa à afirmativa segundo a qual o parlamentarismo está

“politicamente caduco” para questioná-la novamente. A análise sobre esta questão feita

pelos comunistas “de esquerda” alemães é apontada como insuficiente, devido a três

fatores. Primeiro. Os “esquerdas” alemães, como é sabido, consideravam já em Janeiro de

1919 que o parlamentarismo estava “politicamente caduco”, a despeito da opinião de

dirigentes políticos tão destacados como Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht.

No Congresso do Partido Comunista da Alemanha discutiu-se em 30 de dezembro de

1918 a questão da participação nas eleições para a Assembleia Nacional. Karl Liebknecht e

Rosa Luxemburg pronunciaram-se a favor da participação nas eleições e provaram a

necessidade de utilizar a tribuna parlamentar para popularizar as palavras de ordem

revolucionárias entre as massas. Mas a maioria do congresso pronunciou-se contra a

participação nas eleições para a Assembleia Nacional, aprovando a correspondente

resolução.

Diante deste engano cometido pelos “esquerdas” alemães, Ulianov chama a atenção

para o processo de crítica e auto-crítica necessário na construção de um partido

revolucionário.

A atitude de um partido político perante os seus erros é um dos
critérios mais importantes e mais seguros da seriedade do partido e
do cumprimento de facto por ele das suas obrigações para com a sua
classe e para com as massas trabalhadoras. Reconhecer abertamente
o erro, por a descoberto as suas causas, analisar a situação que o
engendrou e discutir atentamente os meios de corrigir o erro – isto é
o indício de um partido sério, isto é o cumprimento por ele das suas
obrigações, isto educar e instruir a classe, e depois também as
massas. Não cumprindo esta sua obrigação, não estudando com a
maior atenção, cuidado e prudência o seu erro manifesto, os
“esquerdas” da Alemanha (e da Holanda) mostram com isto
precisamente que não são o partido da classe, mas um círculo, que
não são o partido das massas, mas um grupo de intelectuais e de um
reduzido número de operários que imitam os piores traços da
intelectualidade. ((LENIN, 1986. p.37-38).

Segundo. Ulianov destaca algumas contradições presentes no discurso do grupo dos

“esquerdas”:

A participação nas eleições parlamentares e na luta na tribuna
parlamentar é obrigatória para o partido do proletariado
revolucionário precisamente para educar as camadas atrasadas de
sua própria classe, precisamente para despertar e instruir a massa



rural não desenvolvida, embrutecida e ignorante. Enquanto não
tiverdes forças para dissolver o parlamento burguês e quaisquer
instituições reacionárias de outro tipo, tendes a obrigação de
trabalhar dentro delas precisamente porque ainda há nelas operários
enganados pelo clero e pela vida em aldeias perdidas do campo, de
outro modo correis o risco de vos convertedes em simples charlatães.
((LENIN, 1986. p.39)

Terceiro. Ulianov destaca a referência que os comunistas “de esquerda” na Alemanhã

tinham em relação ao Comunistas Russos:

A nossa táctica era acertada ou não? Se não, há que dizê-lo, com
clareza, e demonstrá-lo: isto é necessário para que o comunismo
internacional elabore a táctica justa. Se sim, devem-se retirar daí
certas conclusões. Mas sobre a questão especial do conceito “ o
parlamentarismo está politicamente caduco”, é obrigatório ter em
conta com exactidão a nossa experiência, pois sem ter em conta a
experiência concreta, semelhantes conceitos convertem-se com
excessiva facilidade em frases ocas. (...) pois a questão não consiste
em saber se os parlamentos burgueses existem há muito ou pouco
tempo, mas em que medida as amplas massas dos trabalhadores
estão preparadas (ideológica, política e praticamente) para aceitar o
regime soviético e dissolver (ou permitir a dissolução) o parlamento
democrático-burguês.. (LENIN, 1986. p.40).

Ulianov ao analisar os argumentos dos “esquerdistas holandeses” que comparando a

ação parlamentar com a ação das próprias massas, propõem a renúncia “a toda e qualquer

participação na ação parlamentar. Reforça a necessidade de analisar e compreender às

experiências históricas do proletariado.

Nós, bolcheviques, participamos nos parlamentos mais contra-
revolucionários e a experiência mostrou que tal participação foi não
só útil mas também necessária para o partido do proletariado
revolucionário precisamente depois da primeira revolução burguesa
na Rússia (1905), para preparar a segunda revolução burguesa
(II.1917) e depois a revolução socialista (X.1917). (...) A tática deve ser
construída tendo em conta serenamente, com estrita objetividade,
todas as forças de classe do Estado de que se trate (e dos Estados
que rodeiam e de todos os Estados à escala mundial), e também
tendo em conta a experiência dos movimentos revolucionários.(...) A
crítica – e a crítica mais áspera, implacável e intransigente – deve
dirigir-se não contra o parlamentarismo ou a ação parlamentar, mas
contra os chefes que não sabem – e mais ainda contra os que não
querem – utilizar as eleições parlamentares e a tribuna parlamentar
de uma maneira revolucionária, de uma maneira comunista. (LENIN,
1986: 44)



Na perspectiva leninista não restam dúvidas sobre a necessidade da unidade dialética

entre a luta política e as lutas sócio-econômicas. Cabendo ao operador político (Partido

Revolucionário). A combinação entre a luta legal com a participação nos processos eleitorais

e nos parlamentos burgueses com outras formas de luta é uma das principais características

da estratégia dos comunistas.

Os comunistas e a luta política na América Latina

O Partidos comunistas latino americanos se articulam principalmente através do

Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários (EIPICO) e dos encontros

regionais dos Partidos Comunistas. Neste ano foi realizado um encontro histórico dos partidos

comunistas na América Latina.

Organizado em Lima no Peru pelo Partido Comunista Peruano (PCP) e pelo Partido

Comunista do Peru (Pátria Roja) o Encontro dos Partidos Comunistas da América Latina teve

a participação dos seguintes Partidos Comunistas: Partido Comunista da Argentina (PCA),

Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PcdoB), Partido

Comunista Boliviano (PCB), Partido Comunista do Chile (PCC), Partido Comunista do

Equador (PCE), Partido Comunista do México (PCM), Partido Comunista do Uruguai (PCU)

e do Partido Comunista da Venezuela (PCV). O Partido Comunista Colombiano

(PACOCOL), e o Partido Comunista Paraguaio (PCP) não compareceram mais aderiram a

esta importante iniciativa comunista. A última reunião continental de partidos comunistas e

operários se realizou em Havana (Cuba) em 1975, em 1985, 1992 e 1994 ocorreram reuniões

informais dos partidos comunistas, e em 2012 ocorreu um encontro internacional dos partidos

comunistas da América em Guayaquil (Equador). O Encontro realizado em Lima (Peru)

quarenta e três anos após o encontro de Havana (Cuba) teve êxito e os partidos comunistas

presentes acordaram realizar com periodicidade novos encontros de partido comunistas da

América Latina.

Ainda não existe uma organização internacional e uma estratégia definida em comum

pelos comunistas na América Latina. Mas, as ações unificadas e a “coincidência” na

formulação da tática política comum adotada pelas comunistas nos três países dão conta da

confluência em torno da estratégia revolucionária pela qual se vislumbra a possibilidade de

transição e superação do capitalismo na perspectiva do poder popular em direção ao

socialismo.



A estratégia revolucionária dos comunistas latino americanos não deve se pautar nos

limites dados pela forma política atual, ou seja, a democracia burguesa. A tradição

revolucionária dos partidos nascidos da Terceira Internacional aponta a necessidade de

superação dos limites da forma política atual e a construção de uma democracia substantiva

vinculada diretamente ao poder dos/as trabalhadores/as e da juventude.

A participação dos comunistas latino americanos nos processos eleitorais deve ter

como telo principal a superação da própria democracia burguesa, a necessidade da dualidade

de poderes e a compreensão da necessidade da construção da ruptura necessária da ordem

sócio metabólica vigente.

Em Cuba Socialista, o Partido Comunista Cubano (PCC) continua mantendo sua

hegemonia política e social. No sitema político cubano temos a Assembleia Nacional do

Poder Popular, os Comitês de Defesa da Revolução e a existência de apenas um partido para

um único povo. Recentemente nas eleições presidenciais cubanas houve a troca de

presidentes, onde, pela primeira vez Cuba passa a ser governada por um presidente que não

fez parte diretamente da Revolução Cubana de 1959.

Na Venezuela Bolivariana a convocação de uma Assembleia Nacional Constituite com

base no Poder Popular, ou seja, na representação dos/as trabalhadores/as do campo e da

cidade, dos povos originários, dos movimentos sociais, sindicais, estudantis e populares

provocou uma situação em que a dualidade de poderes favoreceu a governabilidade do

Presidente Nicolas Maduro vinculado ao Partido Socialista Unificado da Venezuela e apoiado

pelos comunistas venezuelanos do Partido Comunista da Venezuela.

No Equador apesar da expressiva vitória política eleitoral de Lênin Moreno nas

eleições presidenciais houve uma ruptura entre o atual presidente e o ex-presidente Rafael

Corrêa que conta com o apoio do Partido Comunista Equatoriano (PCE). Na Bolívia, o

governo de Evo Morales membro do Movimento ao Socialismo (MAS) conta com o apoio do

Partido Comunista da Bolívia (PCB) e da Central dos Operários Bolivianos (COB).

Na Nicarágua, o Governo de Órtega liderança da Frente Sandinista de Libertação

Nacional vem sofrendo bastante desgastes em função da adoção de políticas liberais. Cresce o

descontentamento social e grupos da oposição de direita e de oposição de esquerda enfrentam

as forças governamentais nas ruas de Manágua. Em El Salvador, a Frente Marabudo Martí de

Libertação Nacional segue no governo contando com o apoio dos Países da Alternativa

Bolivariana dos Povos de Nossa América (ALBA).

As estratégias nacionais democráticas e democráticas populares impulsionadas pelos



Partidos Comunistas do Chile a da Argentina, mostram se insuficientes na atual conjuntura de

agressão imperialista e sucessivos golpes políticos contra Governos Populares na América

Latina.

Na Argentina, a adesão dos comunistas ao projeto nacional democrático representado

pelos agrupamentos vinculados ao peronismo, inviabiliza a independência de classe dos

comunistas argentinos. Abrindo espaço para o crescimento das forças de esquerda vinculadas

ao trotskismo. No Chile, a insistência na reedição Frente Popular junto ao degenerado Partido

Socialista Chileno, levou ao crescimento das forças alternativas de esquerda e a estagnação

eleitoral do Partido Comunista.

No Uruguai, a permanência do Governo liderado pela Frente Ampla esta ameaçada

devido ao desgaste político do Governo de Tabarés Vazques que permanece na aplicação do

projeto democrático popular com alguns traços liberais. No Paraguai, o Partido Comunista

envida esforços na formação de uma frente de esquerda que carece de apoio da base social e

condições políticas para viabilizar candidaturas alternativas.

A defesa da Revolução Socialista Brasileira a partir da construção do Poder Popular

deve ser o pilar principal que deve nortear o debate programático da Frente de Esquerda

Socialista no Brasil. A exemplo das articulações dos comunistas com as forças

revolucionárias na Colômbia e no México, os comunistas brasileiros devem buscar construir a

unidade política, social e programática com as forças políticas e sociais que travam os

principais embates da luta de classes no Brasil atual.

No México, os comunistas mexicanos estão articulados com o Congresso Nacional

Indígena, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional e outras forças políticas e sociais

na construção da candidatura independente de Marichuy, uma mulher indígena. Na Colômbia,

os comunistas colombianos devem marchar juntos com a candidatura das Forças Alternativas

Revolucionárias Colombianas do comandante Timochenko, ex-guerrilheiro e membro da

Marcha Patriótica. As outras iniciativas continentais como o Foro de São Paulo, o Encontro

Latino-americano progressista e o movimento continental bolivariano são de natureza

distinta.

O Encontro Latino-Americano Progressista (ELAP) foi idealizado pelo partido Alianza

País, do presidente do Equador, Rafael Correa e contou em seus encontros com a

participação de cerca de 60 partidos, frentes e organizações de toda a América Latina,

algumas de outros países do mundo. O Foro de São Paulo continua sendo o principal fórum



articulador dos partidos e das organizações de esquerda da América Latina, agrupando forças

políticas social-democratas, social liberais, socialistas e comunistas. O projeto antineoliberal e

anti-imperialista defendido pela maior parte das organizações componentes continua sendo

predominante neste espaço de articulação da esquerda latino-americana.

O Movimento Continental Bolivariano (MCB) é uma organização que agrupa centenas

de organizações e lideranças latino-americanas e tem como objetivo estratégico uma agenda

de mobilizações pela revolução continental e pela construção do socialismo em nossa

américa. O Movimento Continental Bolivariano foi impulsionado pelas FARC (Exército do

Povo) e teve a adesão dos partidos comunistas brasileiro e venezuelano.

Os comunistas colombianos e as eleições presidenciais de 2018.

As eleições gerais colombianas de 2018 teve como novidade a participação da Força

Alternativa Revolucionária do Comum (FARC) o partido da ex-guerrilha marxista Forças

Armadas Revolucionárias da Colõmbia – Exército do Povo (FARC-EP) que apresntou e

retirou a candidatura presidencial de um dos seus líderes Timichenko. As FARC

conquistaram cinco senadores e cinco deputados no acordo de paz celebrado em Havana –

Cuba Socialista. As eleições colombianas foram decididas no segundo turno onde tivemos

uma forte polarização entre o candidato de centro-esquerda Gustavo Petro (ex-guerrilheiro do

M19) e o uribista Iván Duque (candidato da direita colombiana). O candidato de centro-

esquerda Gustavo Petro obteve o apoio do Partido Comunista Colombiano (PACOCOL).

Após o resultado das eleições colombianas de 2018. Os comunistas colombianos e as

FARC emitiram um comunicado em conjunto apontando para a unidade dos comunistas do

PACOCOL, da FARC e de outros movimentos sociais tendo em vista batalhas políticas

futuras. O comunicado conjunto foi assinado pela FARC-Bogotá, Congresso dos Povos, pelo

PACOCOL e pelo Movimento pela Defesa dos Direitos dos Povos (MODEP):

Consideramos de vital importancia el encuentro permanente de las
fuerzas políticas y sociales que trabajamos por transformaciones
estructurales que requiere el país y la ciudad de Bogotá, razón por la
cual trabajaremos por consolidar niveles de unidad que nos permitan
actuar de manera conjunta en el actual contexto político, marcado por
el preocupante triunfo del Uribismo en las elecciones presidenciales,
pero también por el importante avance de las fuerzas progresistas
expresado en los resultados de ambas vueltas electorales, avance que
tiene como uno de sus factores explicativos la firma del acuerdo de
paz entre la anterior insurgencia de las FARC EP y el Estado
Colombiano. Construimos una agenda conjunta la cual iremos
desarrollando de forma práctica en el conjunto de la ciudad, dicha



agenda esta compuesta por a) Movilización y unidad en sectores
sociales. B) Defensa del acuerdo de paz firmado por las FARC EP y el
acompañamiento al proceso de Diálogo entre el ELN y el Estado
Colombiano, c) Defensa de los Derechos Humanos. D) Perspectivas
electorales 2019.

Jayme Caycedo, Secretário Geral do Partido Comunista Colombiano (PACOCOL)

aponta a necessidade da unidade de todas de forças contra a direita governante. Em seu artigo

“Uma nova correlação de forças ante a direita governante”. Caycedo aponta que

Para contener el ascenso vertiginoso de la gran confluencia unitaria
por la paz, en cabeza de la Colombia Humana, debieron juntarse todas
las fuerzas del establecimiento y del capital. Por ahora no somos
gobierno, pero hay posibilidades infinitas de avanzar como fuerza
alternativa, tanto al respaldar el descontento social creciente, al invitar
a votar el referendo anticorrupción del 26 de agosto, como en la
perspectiva de los gobiernos locales en 2019.

Os comunistas colombianos do partido da FARC e do Partido Comunista Colombiano

conseguiram ocupar importantes espaços no legislativo e trabalham para a construção de

uma ampla aliança política e social. A participação ativa no processo eleitoral de 2018

garantiu aos comunistas colombianos a possibilidade de participação no parlamento

colombiano. Os comunistas, socialistas e outras forças políticas e sociais se posicionam

contra o governo de direita e pró-imperialista eleito nas eleições Colombianas.

Os comunistas mexicanos e as eleições presidenciais de 2018.

No processo político eleitoral das eleições presidenciais mexicanas deste ano a

surpresa inicial foi a apresentação de uma candidatura ligada diretamente aos zapatistas,

María Jesús Patrício, conhecida como Marichey, uma mulher indígena foi a candidata

escolhida pelos Zapatistas e apoiada pelos comunistas

Os comunistas mexicanos do Partido de los comunistas destacam na capa de sua

revista Unidade Comunista que: “Vamos com MARICHUY! É legítima a rebeldia indígena e

sua pretensão de libertar os povos originários e toda a nação mexicana. Historicamente é justa

e democrática sua aspiração de governar o México”. Unidad Comunista – Órgano Del Comité

Central Del Partido de los Comunistas (Número 25 – 31 de julho de 2017). Informando a

histórica decisão do Comitê Central do partido dos comunistas de apoiar e fazer parte da

campanha da candidata indígena independente a presidência da república do México nas

eleições de 2018. O XXXII Pleno do Comitê Central do Partido dos comunistas decidiu:

Se resolve aceitar, com toda a responsabilidade que isto implica, a
petição que nos fazem o Exército Zapatista de Libertação Nacional, de



fazemos parte da campanha da candidata indígena independente a
Presidência da República, em todos os aspectos organizativos,
programáticos e de agitação política que nos encomendam o Conselho
Indígena de Governo. Este é o momento dos povos originários, de
quem mais há sofrido com a exploração, o despojo, e desprezo durante
os últimos quinhentos anos. É o momento em que os mais humildes
entre os humildes, devem por méritos próprios, derivados de sua
resistência e sua rebeldia, encabeçar e impulsionar a luta atual de
baixo e pela esquerda pela recuperação da soberania e do patrimônio
da Nação Mexicana e por libertar os camponeses, os operários, os
professores, os estudantes e todo o povo trabalhador, da exploração,
da marginalização, da miséria, da maldade e da insegurança que
somos condenados pelas autoridades golpistas, vende pátrias e
criminais que padecemos na atualidade. O Partido dos Comunistas
tem a convicção de que esta grande mobilização popular, se
transformará mais cedo mais tarde, em uma revolução socialista, onde
a classe operária, todo o proletariado e seus aliados camponeses,
povos originários, intelectuais, professores e estudantes, assumiram
suas responsabilidades para enterrar para sempre o caducado sistema
capitalista, da propriedade privada e da exploração do homem pelo
homem, donde as coisas, como são o capital, as maquinas, as
mercadorias e o mercado, e não a razão humana, são as que controlam
e presidem a vida social. Proletários de Todos os Países Unívos!

Marichui não conseguiu o número de apoiadores necessários para inscrever sua

candidatura. Os Zapatistas e os comunistas mexicanos dos dois partidos comunistas

defenderam o voto nulo e a abstenção eleitoral nas eleições presidenciais do México.

A expressiva vitória de Andrés Manuel López Obrador não contou com o apoio nem

com o respaldo dos zapatistas e comunistas mexicanos. A vitória do candidato de centro

esquerda Lopez Obrador encontrou forte rejeição por parte dos Zapatistas e dos comunistas

mexicanos. Pável Blanco Cabrera, primeiro Secretário do Comitê Central do Partido dos

Comunistas Mexicanos análisa em seu artigo “Ganhe quem ganhe perde os trabalhadores” o

processo eleitoral mexicano:

Que haremos los comunistas No hay por quien votar y corresponde la
abstención activa. Pero hay también la necesidad de una mayor
intervención, debate, acción y organización para confrontar lo que
venga. La insostenible situación de la clase obrera y los sectores
populares, la violencia generalizada como resultado de la ampliación
de la acumulación capitalista, los tratados imperialistas, la
desvalorización del trabajo, la intensificación de la explotación, la
restricción a las libertades, dan un cuadro en el que se configura la
necesidad de una salida radical, la que proponemos históricamente los
comunistas. Requerimos de una mayor politización de la clase obrera,
de los trabajadores, del México de abajo, pero también de una
organización independiente de la política burguesa, para una nueva
etapa de la lucha.

Em seu comunicado publicado no site Rebelión o Partido Comunista de



México(PCM) apresenta sua análise do resultado das eleições presidenciais no

México:

El cómputo en las elecciones federales ha dado como resultado el
triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y una mayoría
en las cámaras de diputados y senadores de la coalición que lo postuló,
que también obtiene mayoría en el gobierno de la Ciudad de México y
en la mayoría de los gobiernos estatales que se encontraban en
disputa.
El resultado de la votación popular está en concordancia con la
elección que ya habían efectuado previamente la mayoría de los
monopolios en México, expresando su respaldo de distintas maneras,
y que a lo largo de la campaña electoral fueron integrando a sus
representantes, inclusive los monopolios de medios de comunicación
Televisa y TV Azteca –anteriormente sus adversarios y ahora
promotores de su figura-, a esta coalición. Los grupos económicos y
sus cuadros políticos están representados en los distintos equipos que
fue presentando López Obrador, incluido su Gabinete: es claro, sin
ambages, que el poder de los monopolios está asegurado, que la
dictadura de clase de la burguesía continuará.

Os comunistas mexicanos dos dois partidos comunistas (Comunista Mexicanos e

Comunista do México), assim como o Exército Zapatista de Libertação Nacional mantém suas

articulações políticas e sociais e se colocam no campo de oposição ao governo de López

Obrador.

Os comunistas brasileiros e as eleições gerais de 2018.

Neste ano, também teremos eleições gerais no Brasil (marcada para 07 de outubro de

2018). Após o impedimento da ex-presidenta Dilma Roussef (PT) em 2016 e a prisão do ex-

presidente Lula (PT) a principal agremiação partidária da esquerda brasileira, o Partido dos

Trabalhadores (PT), de centro-esquerda, vivencia uma crise política sem precedentes. A

direita brasileira segue dividida entre diversas andidaturas, tendo como expoentes principais o

Deputado Federal Jair Bolsonaro (PSL) da extrema-direita e o ex-governador de São Paulo

Geraldo Alkmim (PSDB). A centro-esquerda também segue com as candidaturas de Ciro

Gomes (PDT), Lula (PT) apoiado pelo Partido Comunista do Brasil (PcdoB) e Marina Silva

(REDE). A esquerda brasileira apresenta a pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) que

conta com o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB). A extrema esquerda também

segue dividida apresentando a candidatura de Vera Lúcia (PSTU) e outros agrupamentos

defendendo o voto nulo e a abstenção).

Um dos movimentos sociais que assumiu um destacado protagonismo político no

Brasil nos últimos anos foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Surgido na



periferia de Campinas no Estado de São Paulo (SP), o movimento nacionalizou durante seus

vinte anos de existência e ganhou destaca na luta política através da conjugação das lutas

específicas vinculadas diretamente à questão da moradia com as lutas gerais através de

articulação política com outros movimentos sociais e populares e da participação direta na

luta política, através das eleições gerais de 2018. O líder dos Sem Teto, Guilherme Simões

(ou Guilherme Boulos) é um dos candidatos à presidência do Brasil.

Os comunistas brasileiros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que nas últimas

eleições gerais apresentaram candidaturas próprias dos líderes comunistas Ivan Pinheiro (em

2010), e, Mauro Iasi (em 2014). Resolveram apoiar a candidatura do líder do MTST nas

eleições gerais de 2018. Esta tática eleitoral expressa a tentativa dos comunistas brasileiros de

evitarem o isolamento político e traçarem objetivos comuns juntamente com os socialistas do

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), os integrantes do MTST, da Associação dos Povos

Indígenas no Brasil (APIB) e outras organizações sociais e populares.

Os quatros eixos elencados pelos comunistas brasileiros em sua plataforma política

apontam para a necessidade de superação do capitalismo com as devidas mediações

conjunturais:

Primeiro Eixo: Um programa anticapitalista e antiimperialista
para desmercantilizar a vida. A luta contra a mercantilização da
vida tem que se expressar programática e praticamente contra o modo
de vida próprio da ordem burguesa, contra seus valores, sua ideologia
e sua cultura, afirmando um novo modo de vida, o que implica no
desenvolvimento de novos valores, novas formas de ser e de uma nova
forma de consciência social. Por isso, para nós, uma alternativa
anticapitalista é inseparável da necessidade de construção da
alternativa socialista. No campo anti-imperialista, nossas candidaturas
serão defensoras radicais de nossa soberania nacional, contra a
privatização de nossas riquezas, estatais e profundamente solidárias às
lutas dos povos em todo o mundo. Denunciaremos a ofensiva em
curso do imperialismo, em especial norte americano, na América
Latina. Sem cair num nacionalismo ufanista, denunciaremos o caráter
entreguista e associado da burguesia brasileira ao imperialismo.
Segundo eixo: A necessidade e urgência da alternativa socialista
para garantir a vida Devemos afirmar que uma alternativa socialista
para o Brasil não é apenas possível, ela é necessária. Nosso país conta
com um conjunto de meios, uma base natural, um alto grau de
desenvolvimento das forças produtivas e força de trabalho que
permitem a produção social da vida e o atendimento às demandas
essenciais do conjunto da população. O que impede isso é a
acumulação privada da riqueza socialmente produzida e a inserção do
Brasil no sistema capitalista internacional. Terceiro eixo: a
construção do poder popular A alternativa socialista deve-se
constituir em sua luta contra a ordem burguesa como um poder que se
apresente, igualmente com força, como poder político (que não advém
do controle de instituições políticas, como bem sabe a burguesia), e
com capacidade de organização e generalização das demandas



particulares, para que ganhem a consistência de demandas universais e
que expressem, na ação e nos valores nelas manifestados, uma nova
consciência social, capaz de transformar os trabalhadores em classe
hegemônica, dirigente e protagonista de uma alternativa de sociedade
contra a ordem do capital. Chamamos isso de Poder Popular. Quarto
eixo: resistir, garantir e avançar os direitos da classe trabalhadora
A intransigente defesa dos direitos humanos aponta para a superação
das formas econômicas, sociais e culturais próprias da ordem burguesa
que tem que ser superada na direção de uma verdadeira emancipação
humana. A defesa e garantia dos direitos humanos, da vida e da
dignidade humana começa pela luta implacável contra a exploração da
classe trabalhadora, das diversas opressões de gênero, sexo,
regionalidade e etnia, funcionais à ordem burguesa, mas incompatíveis
com uma sociedade emancipada.

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) não acredita em nenhuma ilusão de cunho

social-democrata, de humanização do capitalismo, entende que a emancipação humana do

julgo do capital só se dará com a ruptura revolucionária das amplas massas trabalhadoras,

neste sentido, as eleições são para os comunistas do PCB, um momento de agitação e crítica,

agitação em torno da possibilidade da construção de uma alternativa real de poder da classe

trabalhadora e de crítica contra a política atual. No atual quadro democrático brasileiro, as

disputas eleitorais se dão, de forma desigual entre os candidatos. As regras eleitorais

favorecem apenas aqueles que possuem imensos recursos financeiros, midiáticos, e são

financiados por grandes empresários.

Os parlamentares comunistas sempre foram reconhecidos historicamente por serem

verdadeiros tribunos populares que transformam seus mandatos em instrumento de apoio

incondicional às lutas da classe trabalhadora e população em geral, sempre com o objetivo de

elevar a consciência dos setores majoritários da população para a necessidade de superação do

capitalismo.

O Movimento dos/as Trabalhadores/as Sem Teto defende quatro eixos como “o

caminho para as maiorias”: 1) Luta pelas Reformas Populares; 2) Enfrentamento das putas da

direita na sociedade, no Congresso, no Judiciário e nos Governos; 3) Contra os ataques aos

direitos trabalhistas, previdenciários e investimentos sociais; 4) Contra a repressão às lutas

sociais e o genocídio da juventude negra, pobre e periférica.

Diversas lideranças do MTST estão filiadas ao PCB e principalmente ao PSOL. Na

avaliação do MTST:

“A saída da crise econômica, política e social por que passamos é a
unidade entre os que lutam e os que aspiram um país mais digno para
o povo, combinando bandeiras históricas com as soluções práticas que
já se experimentam aqui e ali. A partir dessa ideia é que se forja o



“Vamos!”, um desdobramento programático da existência exitosa da
Povo Sem Medo. A partir de ampla participação popular em reuniões
públicas e também por meio de plataforma digital e debates abertos, o
objetivo do “Vamos!” é nacionalizar a discussão e a construção de
propostas para mudar a realidade do país”. (MTST, 2017, p.123-124).

A articulação política que construíu a Frente de Esquerda no Brasil envolve além do

Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), da Associação dos Povos Indígenas do

Brasil (APIB), a Unidade Popular pelo Socialismo (UP), as Brigadas Populares (BP), o Polo

Comunista Luís Carlos Prestes (PCLCP), o Movimento Terra e Liberdade (MTL), a Unidade

Classista (UC), a INTERSINDICAL (Central da Classe Trabalhadora) e diversas

organizações da juventude (União da Juventude Comunista, RUA, JUNTOS, Vamos à luta,

Juventude Avançando...). Apesar da amplitude desta aliança social a indiferença da grande

mídia, a influência do poder econômico nas eleições burguesas e a desmobilização desta base

social tendem a implicar diretamente no resultado eleitoral desta Frente de Esquerda.

Conclusões preliminares

A luta política na perspectiva comunista não está dissociada da luta econômica e da

luta ideológica. Os partidos e organizações comunistas tem como referência teórica política o

marxismo e o leninismo. No México, os comunistas mexicanos do Partido dos Comunistas

Mexicanos (PCM) estão articulados com o Congresso Nacional Indígena (CNI), com o

Exército Zapatista de Libertação Nacional e outras forças políticas e sociais na construção da

candidatura independente de Marichuy, uma mulher indígena. Na Colômbia, os comunistas

colombianos através da candidatura do comandante Timochenko, um dos principais líderes

das Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC), participam das eleições

presidenciais. Esta participação ocorre mesmo já tendo assegurado a participação de

parlamentares do Partido (FARC) independente do resultado eleitoral, conforme o acordo de

paz celebrado em Havana (Cuba). No Brasil, os comunistas brasileiros do Partido Comunista

Brasileiro (PCB) a partir da perspectiva da Estratégia Socialista e da construção do Poder

Popular, participam das eleições gerais através da construção da Frente de Esquerda

Socialista. A exemplo das articulações dos comunistas com as forças revolucionárias na

Colômbia e no México, os comunistas brasileiros devem buscar construir a unidade política,

social e programática com as forças políticas e sociais que travam os principais embates da

luta de classes no Brasil atual. Esta Frente de Esquerda, aglutina além do Partido Comunista



Brasileiro (PCB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Movimento dos Trabalhadores

Sem Teto (MTST) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

A adoção por parte dos comunistas destes três países de táticas comuns demonstra a

capacidade e a necessidade destas organizações e de suas bases sociais, de articular e

participar das lutas políticas. Cabe destacar os limites dos espaços democráticos dos processos

eleitorais que acontecem nos marcos da democracia representativa liberal burguesa.

Entretanto, sublinhamos que a postura isolacionista e abstencionista adotada pelos comunistas

em processos anteriores tendem a ser alterada e superada dialeticamente na conjuntura atual.

Um dos aspectos mais importantes em comum na estratégia dos comunistas

brasileiros, colombianos e mexicanos é a aliança política e social com organizações

beligerantes e movimentos sociais e populares. A ampliação da base social dos partidos

comunistas, das organizações revolucionárias e dos movimentos sociais na segunda década do

sécula XXI ainda não se traduziu na luta política com resultados eleitorais. Mas, a presença

destas organizações nos cenários políticos dos respectivos países já causa rejeição por parte

das forças burguesas e incômodos nas forças políticas ligadas à social democracia (partidos de

centro esquerda).

O desafio de romper com a estratégia do abstencionismo e do isolamento político

ainda não foi efetivamente superado. Os resultados eleitoras nestas três experiências histórico-

políticas analisadas brevemente neste artigo nos possibilita afirmar que ainda há muito a fazer

para que esta estratégia de vincular as lutas socioeconômicas, culturais e populares com a luta

política através da forma política atual, ou seja, da democracia tenha êxitos. A alteração na

tática adotadas pelos Comunistas e organizações revolucionárias nestes países ainda vai levar

um tempo para que apresente resultados efetivos na perspectiva de avançar a luta de massas e

obter êxitos eleitorais e políticos.

Por outro lado, os partidos e organizações, social-democratas, mantiveram e

ampliaram sua participação política eleitoral como podemos verificar a partir da vitória de

Lopes Obrador no México, a participação do ex-líder do M19 no segundo turno das eleições

presenciais na Colômbia e da “intenção de votos” do ex-presidente Lula no Brasil. A relação

entre os comunistas e forças revolucionárias com os agrupamentos políticos e candidaturas

sociais-democratas ainda permanece marcada por tensões e rupturas.

A atual conjuntura marcada pela crise do capital expressa de forma diferenciada e

combinada a necessária luta política em defesa dos direitos e conquistas da classe



trabalhadora. Devemos construir a contra-ofensiva socialista/comunista apontando que

somente uma revolução social pode avançar na busca pela emancipação humana. Não

significa que devemos rejeitar aprioristicamente estas lutas políticas em torno da defesa e

manutenção das conquistas históricas da classe trabalhadora, tais como direitos humanos,

liberdades democráticas, conquistas econômicas. Mas, perspectivar nossa atuação a partir da

busca permanente pela superação dos limites estabelecidos pela ordem do capital e da atual

forma política.

A operação política da construção da unidade dialética entre a luta política e as lutas

sociais, econômicas, culturais e populares é tarefa dos partidos comunistas e organizações

revolucionárias. A aliança política e social dos comunistas com as organizações

revolucionárias e os movimentos sociais que expressam na atualidade a luta da classe

trabalhadora, dos povos originários, da juventude, dos sem-teto, e demais setores populares e

marginalizados é fundamental para dar sustentabilidade prática a todas as alternativas

populares baseadas na construção do poder popular e na luta pelo socialismo/comunismo.
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