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Editorial
 

FORA BOLSONARO.
É fundamental todas as mulheres e homens que não são maldosos e 
 egoístas façam campanhas diárias para denunciar o presidente
Bolsonaro e todo seu projeto de dor e morte. Os bolsonaristas são
pessoas que ainda estão envolvidas com a campanha eleitoral que
teve como tônica a morte e por isso não podemos nos enganar com
os bolsonaristas, visto que o projeto de morte é o que os alimentam.
Precisamos de vida e por isso a Revista Cosmos sempre apresenta aos
seus leitores e leitoras pessoas que contribuíram e contribuem
decisivamente para a democracia plena, para a ampliação permanente
dos direitos humanos e dos direitos da classe trabalhadora. Aos
covardes a letra da academia e escondidos nas suas identidades
burguesas mostram sua incapacidade de vida socialista. Aos homens e
mulheres de lutas nos colocamos como amigos e apoiadores. 
Nessa edição dois pensadores brasileiros trazem questões próprias
para o avanço de uma sociedade mais justa; assim, os trabalhos de
Cristiano Batista Alvarenga Júnior e Wilson Santos Júnior nos permitem
compreender a dinâmica histórica do capitalismo e a defesa realizada
da classe trabalhadora por uma postura revolucionária. Também nos
presenteamos vocês nesse número com o escritor Vinícius Fernandes
Alves com uma crônica incrível que nos coloca diante da realidade de
um forma didática e direta. 

Boa leitura!!!
Tulio Barbosa

Editor da Revista Cosmos
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O presente trabalho se propõe a analisar o
pensamento político de Carlos Marighella,

percebendo suas rupturas com o Partido Comunista
Brasileiro (PCB), descrevendo um pouco seu percurso
político e as transformações em seu pensamento até

os últimos momentos de sua trajetória. O recorte
temporal que iremos percorrer se encontra no ultimo
período da vida de Marighella: 1964-1969. As fontes

deste trabalho são os textos Porque resisti à prisão, A
crise brasileira e Algumas questões sobre a guerrilha
no Brasil publicados por ele em 1965, 1966 e 1968

respectivamente. Utilizaremos para analisar tais textos
a biografia de Mario Magalhães "Marighella: o

guerrilheiro que incendiou o mundo" , o livro "Carlos
Marighella: o homem por trás do mito" organizado pela

Cristiane Nova e Jorge Nóvoa, a biografia escrita pelo
jornalista Emiliano José Carlos "Marighella: o inimigo

número um da ditadura militar", dentre outros. Assim,
estão em pauta questões como luta armada,

engajamento, trajetória, intervenção social e ditadura
militar.
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V. I. LÊNIN



 
Pretende-se a partir deste trabalho apresentar os resultados finais do
projeto de pesquisa Carlos Marighella: política, engajamento e ditadura
no Brasil no pós-1964 aprovado no edital Edital Nº 02/2018 Bolsas de
Iniciação Científica PIBIC/CNPq/UFU e também os resultados parcial do
projeto de pesquisa A luta das esquerdas armadas no Brasil: historiografia
e ditadura no pós-1964 aprovado no Edital Nº 02/2019 Bolsas de Iniciação
Científica PIBIC/CNPq/UFU.

A primeira pesquisa examinou a trajetória e o pensamento político de
Carlos Marighella entre o período de 1958 até sua morte em 1969. Utilizei
como fonte principal para essa iniciação científica a biografia Marighella:

o guerrilheiro que incendiou o mundo 1, escrita pelo jornalista Mário
Magalhães em 2012, além dos  textos mais significativos escritos pelo
militante neste recorte temporal. Já na  segunda pesquisa procurei
compreender e refletir por meio das obras Combate nas trevas, de Jacob
Gorender, A revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil, de
Daniel Aarão Reis Filho e O fantasma da revolução brasileira, de Marcelo
Ridenti as narrativas construídas na historiografia que estabeleceram uma
visão da luta das esquerdas armadas brasileira, buscando entender as
versões em disputa da História do Brasil que estão postas sobre período
da década de 1960. Estas duas experiências de pesquisas me possibilitou
a escrita deste trabalho.

1 MAGALHÃES, Mário. Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. São Paulo:

Companhia das Letras, 2012.
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Neste sentido, o presente artigo se
propõe a analisar o pensamento
político de Carlos Marighella,
percebendo suas rupturas com o
Partido Comunista Brasileiro (PCB),
descrevendo um pouco seu percurso
político e as transformações em seu
pensamento até os últimos momentos
de sua trajetória.
O recorte temporal que iremos
percorrer se encontra no ultimo
período da vida de Marighella: 1964-
1969. As fontes deste trabalho são os
textos Porque resisti à prisão, A crise
brasileira e Algumas questões sobre a
guerrilha no Brasil publicados por ele
em 1965, 1966 e 1968 respectivamente.
Utilizaremos para analisar tais textos a
biografia de Mario Magalhães já citado,
o livro Carlos Marighella: o homem por
trás do mito organizado pela Cristiane
Nova e Jorge Nóvoa 2, a biografia
escrita pelo jornalista Emiliano José
Carlos Marighella: o inimigo número
um da ditadura militar 3, dentre
outros. Desta maneira, se mostra
relevante apresentar um pouco quem
foi este sujeito tão comentado
atualmente e tão pouco conhecido,
para podermos discutir a importância
desta figura para entender a ditadura
civil-militar de 1964. 

2 NOVA, Cristiane e NÓVOA, Jorge (orgs.).
Carlos Marighella. O homem por trás do mito.
São Paulo, Ed. UNESP, 1999.
3 JOSÉ, Emiliano. Carlos Marighella: o inimigo
número um da ditadura militar. São Paulo: Sol
& Chuva, 1997.
4 Ver JOSÉ, Emiliano. Carlos Marighella: o
inimigo número um da ditadura militar. São
Paulo: Sol & Chuva, 1997.
5 Ver Op. cit. 1997.

Carlos Marighella nasceu em 5 de
dezembro de 1911, filho de um italiano,
Augusto Marighella, e Maria Rita do
Nascimento, descendente de negros
haussá, teve sete irmãos e viveu boa
parte de sua infância e adolescência na
Bahia. No inicio dos anos 1930 vinculou-
se ao Partido Comunista Brasileiro
(PCB), partido esse fundado em 1922
que vinha com a proposta do
socialismo e carregava a referência,
muito poderosa naquele momento, da
Revolução Soviética. 
Em 1932, Marighella foi preso pela
primeira vez juntamente com
quinhentos e doze estudantes e sete
professores em uma mobilização por
uma proposta democrática de uma
Constituição e o fim do autoritarismo
naquele período, por ordens de Juracy
Magalhães, interventor colocado pela
ditadura de Vargas no Governo da
Bahia. Em 1° de maio de 1936, já aos 25
anos, Marighella foi novamente preso e
enfrentou, durante 23 dias, as terríveis
torturas da polícia de Getúlio Vargas.
Voltaria aos cárceres em 1939, sendo
mais uma vez torturado de forma
brutal na Delegacia de Ordem Política e
Social (DOPS) de São Paulo, mas se
negando a fornecer qualquer
informação à polícia. Recolhido aos
presídios de Fernando de Noronha e
Ilha Grande pelos seis anos seguintes,
ele dirigiria sua energia revolucionária
ao trabalho de educação cultural e
política dos companheiros de cadeia.4
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Livre com a Anistia em 18 de Abril de 1945, Marighella foi destacado para
voltar à Bahia, onde trataria de articular sua candidatura a deputado
federal pelo PCB, no qual foi eleito pelo estado da Bahia. Em 1948, com o
mandato cassado pela repressão que o governo Dutra desencadeou
contra os comunistas, Marighella retorna a clandestinidade. E partir de
1958 começam suas discordâncias com a linha política do seu partido.
Em 1967, rompe com o PCB e funda a Aliança Libertadora Nacional (ALN)
com a intenção de partir para um embate com a ditadura civil-militar
através das armas. Na noite de 4 de novembro de 1969, surpreendido por
uma emboscada, Carlos Marighella morre pelos tiros dos agentes da
repressão militar.5
O golpe civil-militar iniciado na madrugada de 1° de abril de 1964
demarcou um momento singular após o “Estado Novo” de Getúlio
Vargas, no processo político brasileiro. Com a esquerda posta na
ilegalidade, sofrendo perseguição política, as torturas e a morte de
muitos militantes tornaram o modus operandi da repressão militar. Sem
alternativas democráticas e num contexto ao qual aconteciam diversos
processos revolucionários na América Latina e na Ásia, tais como, a
Revolução Cuba e a Guerra do Vietnã, a luta armada se apresentava
como uma forma de enfrentamento à ditadura. Carlos Marighella
inserido neste contexto passou por um processo de rompimento com a
linha pacifista do Partido Comunista Brasileira (PCB) e adotou uma
perspectiva prática da luta revolucionaria socialista: o confronto armado

.A crise brasileira chegou a um ponto em que o proletariado não pode pretender
resolvê-la seguindo a formula anterior – caminho pacífico e apoio à burguesia na luta
pelas reformas. Este caminho, aliás, só poderia ter tido êxito no Brasil se a liderança
marxista estivesse munida de suficiente lastro ideológico, que lhe permitisse dirigir a
luta sem perder o sentido de classe ou desviar-se dos rumos da revolução. Aconteceu,
porém, o contrário, e o caminho pacífico das reformas foi levado à derrota pelo golpe
de 1° de abril. Agora, o caminho pacífico está superado. Persistir nele significa adotar
uma estratégia que concorrerá para a institucionalização do golpe e da ditadura.6

Desta forma, a luta armada ou as guerrilhas populares, não era algo
exclusivo de sujeitos históricos como Marighella ou Lamarca7, e muito
menos se restringia a realidade brasileira nos anos de 1960. Segundo o
escritor João Batista Berardo em seu livro Guerrilhas e guerrilheiros no
drama da América Latina8, esta tática de resistência popular é algo
mundial. Muitos países optaram por esta estratégia de enfrentamento a
regimes autoritários e ditatoriais em diferentes contextos políticos
sociais. Neste sentido, entender a complexidade do contexto no qual
Carlos Marighella estava inserido e analisar o seu entendimento sobre
este processo de radicalização das ações políticas é de fundamental
importância para aprofundarmos a compreensão do período proposto a
investigação.
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  6 MARIGHELLA, Carlos. Escritos de Carlos Marighella. São Paulo. Editorial Livramento, 1979,
p. 60. 7Carlos Lamarca nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de outubro de 1937 e morreu em
Pintada na Bahia em 17 de setembro de 1971. Foi um militar e guerrilheiro brasileiro, um dos
líderes da luta armada contra a ditadura militar instaurada no país em 1964. Capitão do
Exército Brasileiro, desertou em 1969, tornando-se um dos comandantes da Vanguarda
Popular Revolucionária (VPR), organização da guerrilha armada de extrema-esquerda que
combatia o regime. 8 BERARDO, João Batista. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da
América Latina. S/l. Edições populares. 1981



3. Uma breve síntese da História das esquerdas
armadas no Brasil 

No cenário brasileiro, com influência direta da Revolução cubana, sucedeu
uma precoce e frustrada experiência de treinamento guerrilheiro que foi
facilmente reprimida ainda no governo de Goulart em 1962. Estou me
referindo ao Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT) que, com respaldo
das Ligas Camponesas e apoiados pelos cubanos lançaram campanhas de
treinamento de guerrilha em algumas fazendas no Brasil .  Esta iniciativa foi
descoberta pelos órgãos de segurança do Estado e não se desenvolveu ao
ponto de ter condições de desencadear a luta efetivamente. Esse exemplo
pode nos ilustrar um quadro de que existiram tentativas da esquerda de se
mobilizar e lutar de formas radicais mesmo antes de 1964, mesmo sendo
fracassadas e pouco expressivas. Somente com o golpe civil-militar houve a
escolha de alguns setores pela opção de luta cubano, tal como a cisão da
“ala Marighellista” do PCB que geraria a Ação Libertadora Nacional (ALN). 
 
Com o golpe, as esquerdas foram postas na ilegalidade, se isolando e
criando mecanismos de sobrevivência na clandestinidade para resistir as
perseguições políticas, o que ocasionou uma forte crise de representação
dos partidos tradicionais de esquerda que defendiam uma concepção de
revolução na ordem institucional.  Sem alternativas democráticas e num
contexto ao qual aconteciam diversos processos revolucionários na América
Latina e na Ásia, a luta armada se apresentava como uma forma de
enfrentamento à ditadura. Neste contexto, segundo Marcelo Ridenti,  cerca
de vinte grupos dissidentes que realizaram ações armadas surgiram da cisão
das seguintes organizações: Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), Ação Popular (AP), além dos movimentos
nacionalistas ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).9 Podemos ver
esta situação de uma forma mais lúdica através do fluxograma a seguir:
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 Figura 1 - Trajetórias das organizações de esquerda nos anos 1960-70.
Fonte: Atlas Histórico do Brasil, FGV CPDOC.

 
9 Cf. RIDENTI, Marcelo. Esquerdas revolucionárias armadas nos anos 1960-1970.
In: FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão (orgs.). Revolução e democracia (1964-...).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 28



 O primeiro grupo guerrilheiro pós-golpe de 1964 no Brasil, foi o Movimento
Nacionalista Revolucionário (MNR) comandada do exílio entre 1964-1967, formado
basicamente por ex-integrantes do Exército e financiado pelo exgovernador gaúcho
Lionel Brizola.10 O projeto a principio era promover uma insurreição em diversos
quartéis, no entanto a inviabilidade desta proposta os levou a decidir preparar a
guerrilha em diversos focos nos interiores do país. Por diversos motivos, a única
implantação que se desenvolveu foi na serra de Caparaó, no qual depois de meses
isolados nas montanhas entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo foram
descobertos e presos. Os militantes do movimento que insistiram no projeto
revolucionário se integraram a outras organizações, como o Movimento Armado
Revolucionário (MAR), os Comandos de Libertação Nacional (Colina), a Vanguarda
Popular Revolucionária (VPR) e o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
(PCBR).
Desta forma, as diversas organizações armadas em 1967 e 1968, que surgiram neste
contexto, praticavam diversas ações de expropriação de armas e bancos, explosões
de bombas em quartéis-generais do exército que eram muito questionados tanto
pelo regime ditatorial e jornais da época quanto pelas esquerdas tradicionais. Este
era o caso do PCB, em 1967, em um documento intitulado Resolução Política do VI
Congresso. A direção do Partido faz diversas afirmações que nos interessa muito. Eles
apontam os deveres dos comunistas brasileiros que, naquele momento, deveriam ser
solidários aos povos que lutam pela libertação nacional, deveriam lutar em defesa da
paz mundial, apoiar a todos os povos que lutam contra o imperialismo norte-
americano e, feito isso, reforçariam a luta contra a ditadura no Brasil. A partir de
algumas afirmações da direção do Partido neste documento, podemos inferir que o
PCB defendia uma luta institucional, disputando os espaços legais, apostando assim,
no movimento sindical e na organização dos trabalhadores na perspectiva da
conscientização. Descrevem a necessidade de se disputar as eleições livres e diretas,
mesmo com um sistema eleitoral que impedia a manifestação democrática do voto.
Esta disputa eleitoral tinha como objetivo unir as correntes que se opunham a
ditadura para assim desmascarar sua política diante das massas. A posição do
Partido quanto as dissidências que optaram pela enfrentamento através das armas,
em especifico, a saída de Carlos Marighella em 1967 do partido, foi bem dura e acida,
demonstrando muita insatisfação: 

[...] O grupo que procura cindir o Partido e impor uma orientação aventureira e “esquerdista”
não faz mais do que se opor a este avanço histórico do nosso Partido e servir de instrumento
das mesmas concepções atrasadas e estranhas ao marxismo que tanto mal nos causaram no
passado, quando não são instrumentos de forças que, na defesa nacional e internacional,
trabalham conscientemente para destruir o Partido e para impor ao proletariado uma
direção política contrária à sua doutrina e À sua organização de classe. Esse grupo defende
uma política que dispensa a consideração das condições objectivas, ou que supõe existir na
realidade, já pronta ou iminente, uma situação revolucionária que apenas existe em suas
cabeças. Quer reviver, com roupas “novas” de guerrilha, a concepção de revolução feia a partir
de focos insurreccionais aventureiros, desligados do movimento real de massas. Quer
substituir o partido marxista-leninista por um agrupamento militarizado. Fiel aos princípios
do marxismoleninismo, nosso Partido permanece junto Às massas, mobilizando-as,
organizando-as, educando-as.11

 10 Cf. BERARDO, João Batista. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina. S/l. Edições populares,
1981. 11Comitê Central do PCB. Resolução Política do VI Congresso, 1967. In: PESSOA, Reynaldo X. Carneiro
(org.). PCB: vinte anos de política 1958-1979. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1980, p. 184.

 



Pois bem, no decorrer da década de 1960, de forma muito rápida, os aparelhos
de repressão do estado se adaptaram aos movimentos guerrilha e quando os
grupos revolucionários já estavam praticamente dizimados, a ditadura destinou
seus esforços exclusivamente a derrotar a guerrilha na região do Araguaia que o
PCdoB havia conseguido lançar no sul do Pará. Durante um período de dois
anos de enfrentamento (1972-1974) o governo militar, enfim, derrotou os
guerrilheiros, quase todos mortos em combate ou assassinados depois de
presos, sem noticiais oficiais e paradeiro de seus corpos. 

4. Pensamento político de Carlos Marighella 

4.1. Por que resisti à prisão Inserido neste contexto como militante
do PCB

Marighella começa a escrever e a refletir sobre a situação política que o país
passava. Buscava sempre alternativas de superação aqueles momentos,
dialogando com os militantes de seu partido e com qualquer pessoal disposta a
construir um país livre dos regime militar. A escrita do livro Por que resistir à
prisão foi feita no contexto após o golpe de 1964, após revolução cubana e de
sua prisão durante uma sessão de cinema na tijuca RJ. É um primeiro momento
que Carlos Marighella afirma suas posições contrarias ao partido12, além de
estar em um momento de debate interno do PCB a respeito das práticas
stalinistas e a conformidade com a linha da URSS. O livro pode ser dividido em
duas partes, sendo a primeira uma descrição dos detalhes de sua prisão, os
interrogatórios, denuncias das violências e arbitrariedades da ditadura
naqueles primeiros dias do golpe militar13. A segunda parte (seis últimos
capítulos), que vamos aprofundar especificamente nesta abordagem, é feita
uma exposição da análise conjuntural da situação brasileira, apresentando suas
ideias de resistência ao golpe, sua perspectiva marxista e de liberdade, sobre o
caráter fascista da ditadura militar, sua proposta de frente  ampla contra o
regime que estava se instalando naquele momento, dentre outras questões14 .
Uma das primeiras questões que aparecem é o caráter limitado da democracia
nas condições capitalistas. Uma das formas que se manifestava esta limitação
era a própria ação de votar, milhões de brasileiros não poderiam exercer este
direito, na sua grande maioria os mais pobres. A democracia na perspectiva é
apresentada como elitista, que marginaliza as classes exploradas e escravizava
os camponeses aos senhores de terras. Apesar de todas essas questões
limitantes da participação e da atuação política, adveio o golpe militar.
Marighella analisa que as grandes forças econômicas se viram ameaçadas pela
mobilização e descontentamento das massas, e por estes motivos adveio o
rompimento com as normas democráticas burguesas15 . Ele toma sua
experiência de resistência a prisão e propõe naquele momentoq eu os atos de
resistência vistos como provocações desnecessárias pelo PCB, na verdade, eram
uma forma de desmascarar a natureza da ditadura. Um ato político e
propagandista, marcado pelo compromisso da luta pela liberdade. Sendo a
“rebeldia” uma denuncia profunda das violências e atrocidades cometidas pelo
regime. Essas ideias ficam muito claras em seus escritos (16)
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A resistência à prisão em plena ditadura,
mesmo correndo o risco de ser baleado como
fui, é um modo de exprimir confiança na
capacidade e receptividade do povo para a
compreensão de um ato de protesto (mesmo
individual), a prova de fidelidade aos
compromissos com a luta pela liberdade.
Uma atitude de resistência e de não-
conformismo ajuda a desmascarar a farsa e é
o prenúncio da vitória.16 

Neste sentido, é feita uma defesa do
marxismo sendo uma teoria
revolucionaria da liberdade. Ele aponta
que os intelectuais das classes
dominantes estabelecem a ideia de
que o marxismo é a renúncia da
liberdade, no entanto o golpe de 1964
demonstra que os que combatem o
marxismo no fundo suprimem as
liberdades individuais e anti-
democráticos. Ironizando esta situação
ele nos diz que “por uma ironia da
história, os comunistas, agora
acusados de subversão, defendiam a
democracia burguesa, interessados
que são na permanência de um clima
de liberdade e na conquista da
legalidade para o Partido
Comunista”17. Desta maneira, para se
alcançar a liberdade é necessário
tomar o poder e o processo da
revolução se apresenta como
alternativa. A revolução em sua
concepção é resultado da contradição
entre o desenvolvimento das
sociedades, das relações de produção
e do sistema de propriedade. Seria o
processo da chegada de novas classes
ao poder, derrubando as velhas classes
dirigentes. 

17 MARIGHELLA, Carlos. Op. cit. p. 105-106. R E V I S T A  C O S M O S  |  1 5



Defende, também, uma frente ampla para derrotar a ditadura: presença da
burguesia nacional, operários, camponeses e camadas médias da sociedade.
Aponta que as lideranças desta frente ampla não podem estar submetidas à
burguesia nacional e que não pode ser um fator de limitação das ações das massas.
Neste sentido, pensando nas táticas de luta, Marighella faz um debate que é divisor
de águas entre sua linha política e da PCB: a questão da violência e da luta armada.
Para demonstrar suas ideias é feita a apresentação do caráter violento da ditadura
que através de torturas e prisões arbitrarias, cerceiam as liberdades. Desta forma, o
regime militar não poderia esperar menos do que ações violentas do povo, por que
a violência já estava posta naquele momento.18 Além disso, demonstra, neste livro,
que o erro fundamental das esquerdas brasileiras foi não ter organizado uma
resistência ao golpe, mesmo sabendo de suas ameaças, com exceção a greve geral.
Esse foi o erro mais sensível em acreditar na capacidade de direção da burguesia,
sem o apelo à organização de massas e à ação e vigilância independentes.
Acreditou-se na liderança da burguesia nacional ficando a reboque dela e quando
o golpe veio não esboçou nenhuma reação19. Este erro, para Marighella foi o
causador da derrota para as forças militares. 

4.2. A crise brasileira 

Marighella em 1966, ao escrever o texto A crise brasileira20, aprofunda as questões
levantadas em Por que resisti à prisão. Dá continuidade a ideia de que o golpe
militar foi uma derrota que tem como sua causa a falta de resistência ocasionada
pelo despreparo e da dependência que os comunistas criaram com a burguesia
nacional. Desta forma, o eixo central do texto é a crítica a linha pacifista de
combate a ditadura. Já no inicio do texto começa descrevendo as causas da
derrota sofrida pela esquerda naquele momento, para tanto demostra que mesmo
com ameaça de golpes e mesmo dizendo palavras de ordem do tipo “se os
inimigos levantassem a cabeça seria cortada imediatamente”, não houve uma
preparação para a efetivação desta proposta de resistência, ficando apenas no
discurso retórico. Esta situação, para Marighella, demonstra um profundo erro
ideológico que se traduz pela perca do sentido de classe na luta, erro este refletido
na ilusão de confiar em uma perspectiva na qual os Estados Unidos não estariam
interessados em um golpe. Na ilusão também de se acreditar em um exercito que
apoiaria e que seria aliado da esquerda naquele momento. Outro erro
fundamental apontado por Marighella é que a esquerda fazia um trabalho de
cúpula no sei do trabalhador urbano, não propondo uma união com os
camponeses, ignorando- os, sendo esse um erro tático fundamental pois
impossibilitou o fortalecimento das greves levando a derrota das esquerdas21 . O
elemento novo apresentado neste texto é a ideia de que a resistência não si
encontrava mais na relação de um compromisso com a liberdade. Mas em não
permitir o processo de institucionalização do golpe. Retomando, assim, a ideia de
que não existe mais espaço para a disputa legal da democracia burguesa. A
ditadura pautava-se pela força. Agir pacificamente, naquela conjuntura, era
colaborar com o processo de tornar a ditadura institucional. Colaborando com
processo de institucionaliza-la. Neste sentido, Carlos Marighella demonstra que
não é possível confiar na liderança da burguesia. Os laços arraigados com o
latifúndio e o imperialismo a tornam inimigas do povo. Essa tática política
fracassou com o governo de Goulart, mostrando-se inevitável o ocorrido pela sua
limitação de classe. Neste sentido a solução que Marighella aponta para esse
problema é o proletariado junto com o camponês, liderarem a frente única para
acabar com a ditadura. Para tanto, os comunistas devem fortalecer a força do
proletariado através da ação: trabalhando com ele, tanto ideologicamente quanto
ocupando as fábricas. Indo em contra mão ao partido, argumenta a importância
do camponês para a  luta e a necessidade do trabalho no campo, trazendo os
camponeses para o foco das ações 22
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Para cumprir com o objetivo

tático da tomada do poder pelo

trabalhador ,  Marighella vai

retomar a ideia da necessidade

da revolução armada apontada

no livro Por que resisti à

prisão .  Segundo ele ,  nenhuma

medida pacifista tomada pelos

marxistas seria capaz de

desequilibrar a luta contra a

ditadura .  Por que a ditadura

está baseada na força ,  que é o

principal elemento empregado

contra o povo e contra a

oposição .  O único efeito de um

novo caminho pacífico ,

tentando à guisa de solução da

crise brasileira ,  seria impelir

os marxistas a um erro de

cálculo e a uma inevitável

colaboração com a ditadura ,  em

benefício dos interesses das

classes retrógradas23.  Carlos

Marighella ,  no coração de seu

tempo ,  pensava que agir

pacificamente naquele

momento seria uma media que

colaboraria com a ditadura .

Diferente dele ,  o sociólogo

Florestan Fernandes defendeu

a ideia que a ação armada

colaborou com a ditadura

militar .  

Além de Florestan ,  outros

acadêmicos problematizam essa

questão da luta armada e esta

perspectiva ,  demonstram a

complexidade das decisões

tomadas naquele período de

1964.

R E V I S T A  C O S M O S  |  1 7

Mas ,  tendo-se em vista os extratos

sociais no poder ,  a quem interessa

mais a guerrilha?  Exatamente ,  a

ditadura militar ,  porque graças a ela

–  que ,  afinal não conseguiu ameaçar

o regime –  foi possível estender e

aprofundar a repressão ,  intensificar

a opressão e criar no Brasil uma

situação catastrófica ,  o que se

concretizou após a situação do AI-5  e

a posse da Junta Militar .  Isso mostra

claramente o porque dá guerrilha ser

necessária Se ela não aparecesse pela

esquerda ,  teria de ser criada pela

direita ,  precisamente para que

fossem manejados a repressão ,

opressão ,  destruição e massacre em

massa de todos os dissidentes

capazes de ir à luta pela derrubada

daquele regime odioso24

Voltando ao pensamento de

Carlos Marighella ,  para ele a

luta armada era uma das

soluções para a crise da

estrutura capitalista

brasileira .  Desta forma ,  a luta

de guerrilhas se mostra

necessária para algo que é

maior que seria a revolução ,

servido como uma função

tática e complementar ao

processo .  A guerrilha ,  para ele ,

é uma luta política que tem um

fator positivo de ser

organizada rapidamente e com

um contingente reduzido .

23  Idem ,  ibidem ,  p .  61.  24  FERNANDES ,

Florestan .  “O pensamento político de

carlos marighella :  a última fase”.  In :

NOVA ,  Cristiane e NÓVOA ,  Jorge (orgs .) .

Carlos Marighella .  O homem por trás do

mito .  São Paulo ,  Ed .  UNESP ,  1999,  p .  220.

 



 

Fotos de Marighella e muro com grafite



Sendo a luta de guerrilhas pertencente ao
campo, local no qual se pode desenvolver e
crescer junto ao camponês. Sua função é
fustigar as forças repressivas, convulsionar o
campo, incentivar o camponês à luta de classe,
incorporando a luta geral25 . Para entendermos
um pouco a lógica do pensamento de Carlos
Marighella é de fundamental importância
perceber o papel da revolução cubana naquele
momento para o guerrilheiro. Saber também
que ele esta fazendo uma disputa ideológica no
partido. Ele sai da Comissão Executiva do PCB
tecendo duras críticas a organização em um
momento crítico e de ilegalidade.26 Este
momento também é marcado por um evento
extremamente importante de varias atuações
políticas dentre elas, as diversas movimentações
de 1968 que embora fosse um momento de
muita repressão era de muita esperança.
Segundo Emiliano José havia a expectativa de
que a partir da repressão os operários tomassem
consciência de seus problemas, como o arrocho
salarial e engrossassem a onda contra a
ditadura27
Outra movimentação extremamente importante
para o pensamento não só do cenário político
da esquerda mais para a modificação do próprio
pensamento guerrilheiro foi o congresso OLAS
(Organização Latino Americana de
Solidariedade) que tinha como palavra de
ordem “O dever de todo revolucionário é fazer a
revolução”. A partir deste congresso, Marighella
vai assumir teoricamente a importância da
revolução latino-americana, vai insistir na
necessidade de articulação dos diversos
movimentos guerrilheiros do continente embora
não chegue a ter tempo de levar tal concepção a
prática28 . Desta forma, passou a combater as
estruturas burocráticas e inertes dos partidos
comunistas tradicionais da América latina,
subordinados à orientação soviética, chegando
ao ponto de negar as organizações partidárias
rompendo com a forma leninista. Sua proposta
de uma organização horizontal viria nos
próximos anos29 . 

4.3. Algumas questões da
guerrilha no Brasil 

Em Cuba vivenciando o congresso
OLAS, Marighella vai escrever o
texto Algumas questões da
guerrilha no Brasil30 de forma
pontual e objetivo tendo a
revolução como algo da ordem do
dia. Aprofunda e reafirma a
proposta da guerrilha no Brasil.
Inspirado na revolução cubana,
afirma que o objetivo da guerrilha é
a libertação do Brasil do
imperialismo dos Estados Unidos31.
A guerrilha para ele tem um sentido
global com a seguinte lógica: já que
os Estados Unidos propõe uma
intervenção e expande suas
influências pelo território latino
americano, a guerrilha então vinha
no sentido de minar as forças
imperialistas construindo uma
guerrilha em todo continente latino
americano, criando assim “dois, três
... muitos Vietnãs”. A guerrilha,
portanto, aparece como uma
função tática em uma lógica
ofensiva no qual se apresenta na
utilização do território nacional,
com liberdade para mover-se,
levando a luta para uma guerra
prolongada: Guerra de
movimento32

25 MARIGHELLA, Carlos. Op. cit. p. 61 – 67. 26
JOSÉ, Emiliano. Op. cit. p. 216. 27 Idem,
ibidem, p. 219. 28 Idem, ibidem, p. 220. 29
Idem, ibidem, p. 222. 30 MARIGHELLA,
Carlos. Op. cit. p. 117-130. 31 MARIGHELLA,
Carlos. Op. cit. p. 118. 32 Idem, ibidem, p. 119.
33 Idem, ibidem, p. 119-121.
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A Guerra de movimento tem como sentido uma ofensiva estratégica com
as características de utilizar o espaço territorial movimentando-se o
tempo inteiro, levar o inimigo a uma perseguição interminável utilizando
as reservas estratégicas do campo (recursos humanos, recursos de
trabalho, recursos de potências econômicas das áreas urbanas). Ele
propõe também evitar o “cerco estratégico do inimigo”, é feita a análise
na qual as condições históricas brasileiras mostram que as
superestruturas das classes dominantes e de suas forças repressivas se
verifica na extensa faixa litorânea do Oceano Atlântico. Nestas regiões se
encontram as maiores cidades, as maiores densidades demográficas,
com as estruturas de ferrovias e rodovias, no entanto nestas regiões se
encontram os aparelhos de repressão da ditadura com inúmeras formas
eficazes de comunicação e transporte se caracterizando como uma zona
inimiga, do cerco estratégico do inimigo33. 
As organizações que desejam sobreviver, para Marighella devem evitar
essas regiões. Observando as ações de opressão do regime militar a frente
do Estado a partido dos Atos Institucionais fica claro que as principais
zonas da repressão, como bem mostram nos fluxogramas a seguir, estão
nas áreas litorâneas. 

R E V I S T A  C O S M O S  | 2 0

MONUMENTO EM HOMENAGEM AO REVOLUCIONÁRIO CHE GUEVARA
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FIGURA 2 - REPRESSÃO NO GOVERNO CASTELO BRANCO. FONTE: ATLAS HISTÓRICO DO BRASIL, FGV CPDOC
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FIGURA 3 - A MAQUINA DE REPRESSÃO APÓS O ATO-5. FONTE: ATLAS HISTÓRICO DO BRASIL, FGV CPDOC.

A imprensa e o Estado reprimiram todos os
movimentos de libertação



Carlos Marighella pensava que taticamente era fundamental lançar as guerrilhas
fora da área do cerco do inimigo colocando em prática a ofensiva estratégica,

obrigando o inimigo a deslocar-se da faixa litorânea para perseguila. Nesta
condição favoreceria o crescimento da ação armada urbana que poderia sucatear
as forças do inimigo através do corte das vias de abastecimento e comunicação,

dificultar o transporte de tropas e intensificar o apoio logístico à guerrilha34. Neste
processo, para culminar na Guerra revolucionária e na Revolução brasileira, ele
entendia que era fundamental passar por três fases:
Planejamento e preparação da guerrilha; lançamento e sobrevivência da guerrilha;

crescimento da guerrilha e sua transformação em guerra de manobras.
Planejamento e preparação da guerrilha:

É necessário um pequeno núcleo de combatentes que organizaram as condições
necessárias para lançar a guerrilha no campo. Fazendo treinamentos físicos,
armados, fazendo o lançamento de ações armadas para levantar fundos para a
estrutura da guerrilha, construir um apoio logístico incluindo a coleta de recursos
de todos os sentidos, além de levar a luta ideológica a conhecimento do povo
deixando as massas cientes dos objetivos da guerrilha. A principal característica
para Carlos Marighella do planejamento e a preparação da guerrilha é o segredo, a
vigilância e a segurança35. Um exemplo prática deste núcleo de combatentes é a
própria Aliança Libertadora Nacional (ALN) como este grupo que planejaria a
guerrilha.

Lançamento e sobrevivência da guerrilha:

Nesta segunda fase consiste no lançar a guerrilha e sobrevivência, se destinando a
converter uma situação política em situação militar. Os objetivos desta fase da luta
são o despertar do povo em particularmente o camponês; tornar-se conhecido do
povo os objetivos da guerrilha (liberdade do imperialismo e destruição total da
ditadura). Assim, o objetivo da estratégia não é solucionar problemas econômicos,
mas sim, aniquilar o inimigo. Por este motivo, Marighella defendia a não defesa de
territórios, não ter base fixa, deixando ao inimigo a árdua tarefa de se defender e
defender o território. Portanto, para manter uma organização com estas
características é necessária ter a Disciplina de seus membros como um lei de
sobrevivência. Sem a disciplina seria a morte da guerrilha36 . Crescimento da
guerrilha e transformação de Guerra de Manobras: Nesta ultima fase, se
caracteriza pelo momento da aniquilação do inimigo. A guerrilha já é conhecida
pelo povo, então o objetivo passa a ser o das massas populares. Cresce o potencial
de fogo, tendo boas armas, meios de transporte (avião, carros, etc), tendo também
melhorado os serviços de comunicação e socorro médico. O apoio logístico da
guerrilha urbana já esta funcionando agindo conjuntamente a guerrilha rural
formando uma retaguarda ofensiva para a fustigação das forças repressivas. Com
estas condições de estrutura seria existiria a possibilidade de ações de manobras
para a lógica da Guerra de Manobras: atacar e manter o movimento sempre37 . 

34 MARIGHELLA, Carlos. Op. cit. p. 121. 35 Idem, ibidem, p. 122-123. 36 MARIGHELLA, Carlos. Op. cit. p.

123 – 126. 37 Idem, ibidem, p. 126-130.
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Mao Tsé-Tung

Observando as proposta de Carlos Marighella sobre a Guerra de Manobras
cabe o questionamento: até que ponto essas formas de atuação seriam
possíveis de manter? Pensando em outra situação, que não é parecido com a
proposta de Marighella mais se assemelha é alguns sentidos, a Coluna Prestes
em um dado momento de sua movimentação e de suas batalhas começou a
fustigar demais suas forças de combate ao ponto de ficar insustentável se
manter a Coluna. Será que o movimento revolucionário teria força o suficiente
ao passar dos anos – já que a proposta da Guerra era de longa duração – para
lutar de igual para igual contra o exército brasileiro, possivelmente, milícias e
exércitos estrangeiros? São questões importantes e difíceis de serem
respondidas detrás de uma escrivaninha cercado por arquivos e documentos.
Podemos fazer um exercício de imaginação mais somente na ação
poderíamos analisar a conjuntura e responder estas questões.
A proposta de Carlos Marighella para responder as demandas e anseios de seu
tempo, foi a fundação da ALN que tinha os seguintes princípios:
1 – O dever de todo o revolucionário é fazer a revolução
2- Não se deve pedir licença para praticar atos revolucionários.
3 – Só existe compromisso com a revolução.

A partir do AI-5, seguindo Emiliano José, Marighella tinha mudado seu
pensamento a respeito da luta nas cidades e da retirada estratégica proposto
no  texto “a crise brasileira”. Talvez tenha dado mais peso a área urbana do que
a área rural, negando alguns princípios como o da necessidade de retirada em
determinadas conjunturas. Neste texto (a crise brasileira), a luta de guerrilhas
urbana aparece como um caráter complementar e importantíssima sendo
uma forma de resistência de massas, podendo, a qualquer momento, ser
articulado com a insurreição ou a guerra civil. Ele tinha absoluta clareza que a
luta de guerrilhas não é uma estratégia segura no espaço urbana, tinha como
função a fustigação das forças de opressão do estado, além do levantamento
de fundos e construção de quadros combatentes. Desta forma, acreditava que
a luta de guerrilhas era típica do campo, onde existe terreno para seu
movimento e espaço para sua expansão38 . Quando retorna de Cuba seu
pensamento sobre a luta armada muda, tem agora a perspectiva que a
guerrilha rural será deflagrada por combatentes forjados na luta urbana e
treinados para tal (em cuba ou na própria ação revolucionária). A guerrilha
seria uma espécie de estimulo para o prosseguimento da luta de resistência
por toda parte. Para o aprofundamento da luta pela formação da frente única
anti-ditadura. Em 1969, já afrente da ALN e já feita diversas ações armadas,
Carlos Marighella cada vez mais insiste na prática e nas ações armadas,
mantendo um posicionamento contrário aquelas organizações que se
propunham apenas a fazer reuniões e discussões demoradas. A ênfase,

naquele momento para ele, deveria ser dada nas ações revolucionárias, que
devem ser desenvolvidas com “violência extrema e radicalismo”. Ele defendia
em 1969 que a guerrilha urbana já fora desencadeada e que naquele
momento se tratava de desencadear a luta no campo, algo que não ocorreu
no desenvolvimento daquele ano. Mas algumas questões devem ser
apontadas sobre essa logica de pensamento. Permanecer nas áreas urbanas
não era condenar-se permanentemente ao que ele chamava “cerco
estratégico”, ou seja, onde as principais forças militares estavam aquarteladas?
Não era muito arriscado essa demora em ir para o campo?39

38 JOSÉ, Emiliano. Op. cit. p. 233. 39 Idem, ibidem, p. 235.



A sua resposta para tais decisões era a crença que a ditadura se
encontrava numa encruzilhada. Que a situação política no Brasil se
transformara numa situação militar. O que ele chamou de Crise
Brasileira não se resolveu. A inflação não fora dominada. Os preços
eram exorbitantes. Os salários eram miseráveis. O país estava
mergulhado numa crise crônica. Ele tinha convicção de que os atos
revolucionários já eram de domínio popular. Seguindo essas
interpretações fez as escolhas de propagandear, intensificar as ações
armadas, levantar muito dinheiro, para em seguida se retirar das
cidades. 

5. Por que recuperar a memória de Carlos Marighella? 

Uma das fontes a qual analisei é a 2ºedição do livro Por que resisti à
prisão publicada em 1994 pela editora brasiliense juntamente com o
apoio da Universidade Federal da Bahia. Os direitos autorais são
reservados a Clara Charf (ex-mulher do guerrilheiro) e a família. A
ilustração da capa é um esboço de Oscar Niemayer para o projeto do
túmulo de Carlos Marighella, contem uma apresentação de Antonio
Candido e o prefácio de Jorge Amado. 
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A iniciativa da republicação do livro nasce de um desejo de Clara Charf, logo

após voltar do exilio em Cuba, de recuperar a verdade sobre Carlos Marighella.

Sua intenção era não permitir que o Brasil lembra-se dele apenas pelas versões

oficiais disseminadas pela Ditadura Militar. O primeiro resgate público da

Memória de Carlos Marighella foi uma manifestação em 1979 no dia 10 de

dezembro organizada por Clara, Carlinhos (filho) e Caetano (irmão), que conto

com a presença de todas as forças políticas de esquerda e contrárias a ditadura.

“De Luiz Carlos Prestes, que havia combatido a luta armada, a Franklin Martins,

um dos dirigentes do sequestro do embaixador americano, passando por

Fernando de Morais, que representava o PMDB.”40Além de pessoas que

admiravam Marighella e que de uma forma ou de outra enfrentavam a Ditadura.

No final do ato, Clara Charf fez um discurso no qual afirmava que ali se iniciava

uma jornada de resgate da memória de Marighella e que tal jornada

contribuiria para resgatar também a história verdadeira de tantos outros

revolucionários que haviam dado suas vidas pelo povo e que eram

enxovalhados pela ditadura. A juventude brasileira haveria de saber que

existiram homens e mulheres que não se dobraram diante dos militares, que

deram a vida em favor de um ideal, em favor de uma pátria livre, independente

e socialista. Em 1994, Clara e Carlos Augustos Marighella deram passos a frente,

editando os livros Por que resisti à prisão e Rondó da Liberdade. Era uma

maneira de torna conhecido seu pensamento político e a sua veia poética. Esta

tentativa de narrar uma história não oficial é muito importante para se pensar a

historiografia, demonstra que a História chamada oficial usualmente omite ou

nega fatos, circunstancias e nomes que tiveram importância fundamental.

Tentando traçar esta nova narrativa, no mesmo ano a Universidade Federal da

Bahia (UFBA) organizou um Seminário em torno do pensamento político de

Marighella. Coordenado pelo professor Jorge Nóvoa, do Departamento de

História da UFBA, contando com a presença de Florestan Fernandes, Antonio

Candido, Jacob Gorender, depoimento em vídeo de Jorge Amado, seminário

este que depois virou livro Carlos Marighella: o homem por trás do mito.

Simultaneamente, inaugurava-se uma exposição de fotos na sede do bloco

Olorum, no Pelorinho, que acompanhava toda a trajetória do dirigente

Comunista41. Desta forma, Clara busca um arcabouço de intelectuais para

sistematizar a memoria deste sujeito com tantas contradições, amado e odiado

quase que na mesma proporção. 

Sua memória tomou os rumos de uma memória coletiva, com característica

semelhantes da de Che Guevara. Sua imagem é atrelada como  símbolo da

resistência de um momento histórico, a luta pela liberdade contra a Ditadura

Militar brasileira. Marighella vira um polo aglutinador de tantas outras

memórias que foram perdidas, esquecidas nos porões da ditadura. Da memória

de milhares de brasileiros, militantes, revolucionários que deram a vida pelas

mesmas causas.

40 JOSÉ, Emiliano. Op. cit. p. 94. 41 Idem, ibidem, p. 95-98
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Por tanto, entender a complexidade do contexto no qual Carlos

Marighella estava inserido e analisar a suas ideias e ações

revolucionárias nos ajuda a compreender o momento de

radicalização das ações políticas no qual ele estava inserido.

Tornando o olhar sobre o período retratado ainda mais amplo e

rico de informações, aprofundando e ajudando a esclarecer um

período que ainda está sobre tempestades em nossa História.

Atualmente, existe uma polêmica entorno da imagem de Carlos

Marighella, caracterizado pelo lançamento do filme Marigehlla

que se propõe a ser um cinebiografia do guerrilheiro. Adaptação

do livro Marighella: O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo42, de

Mário Magalhães. Contando com a direção do ator Wagner Moura,

que faz sua estreia na função43. Este filme esta enfrentando uma

grande dificuldade em ser lançado no Brasil, tendo alguns

jornalistas falando em um processo de censura44. O lançamento

foi cancelado sem previsão estreia. Até mesmo Wagner Moura já

esperava que a negativa da Agência Nacional de Cinema (Ancine)

pudesse atrapalhar a estreia do filme45. A questão é o porquê de

um sujeito como Marighella ser tão perseguido depois de tanto

tempo? Tendo como dificuldade, inclusive, do Estado em assumir

que sua morte foi um assassinato cometido pelo regime militar

como bem nos mostra Emiliano José no artigo Carlos Marighella: o

Brasil reconhece um lutador, o Estado reconhece o assassinato46.

Neste momento de crise da esquerda brasileira, do recente golpe

que a democracia tomou, do teatro da prisão de Lula, o advento da

ascensão do Bolsonaro, a polarização política e as diversas

situações de intolerância, sejam religiosas, de gênero etc. Quais

seriam as lições que devemos aprender com as contribuições

escritas e práticas de Carlos Marighella? O que tem de tão atual

neste sujeito a ponto de ser lembrado até os dias atuais? Essas

questões ficam para uma próxima pesquisa.

42 MAGALHÃES, Mário. Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

43 Ver Marighella – filme 2019 – Adorocinema < http://www.adorocinema.com/filmes/filme223298/ > visto por

último 07/10/2019. 44 Ver Filme "Marighella" é censurado e tem lançamento cancelado no Brasil <

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2019/09/filme-marighella-censurado-cancelado.html > visto por último

07/10/2019. 45 Ver Wagner Moura diz que decisão da Ancine pode atrapalhar 'marighella' <

https://epoca.globo.com/cultura/wagner-moura-diz-que-decisao-da-ancine-pode-atrapalharmarighella-23921830

> visto por último 07/10/2019. 46 JOSÉ, Emiliano. “Carlos Marighella: o Brasil reconhece um lutador, o Estado

reconhece o assassinato”. In: NOVA, Cristiane e NÓVOA, Jorge (orgs.). Carlos Marighella. O homem por trás do

mito. São Paulo, Ed. UNESP, 1999.
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A história tem sido o principal meio de compreender o dia presente
através das experiências vividas pelas sociedades passadas. Ela
demonstra que nenhum povo continua vivendo como escravos ou
subservientes de senhores “portadores” da verdade. Desde o
surgimento das primeiras sociedades, os homens lutam entre si e
também para dominar os recursos descobertos pela ciência para
melhor aproveitar as beneficies da natureza, e, no girar da roda da
evolução, a técnica segue se aperfeiçoando conforme se desenvolve a
consciência cultural-política-econômica do meio em que se vive.
Assim, senhores e escravos, patrícios e plebeus, nobrezas e servos,
burgueses e proletários caminham rumo ao amanhã, ora mais obscuro
como os “humanistas” sem almas, ora mais iluminados pela “idéia”
renovadora das certezas científicas. Todavia, a natureza fornece tudo o
que a espécie humana precisa para continuar existindo
independentemente do grau de dificuldade de como conseguir, mas a
luta pelo direito de usufruir esses bens nos leva a um caminho cada
vez mais distinto das suas finalidades. Todas as guerras e carnificinas
perpetradas pelos detentores “divinos” do poder foram, e segue sendo,
para monopolizar o acesso e o direito de todas as pessoas que, de
alguma forma, participam do trabalho de transformação da natureza
bruta em riqueza. O chicote de outrora cospe agora projéteis de
chumbo e a concentração das riquezas fica extremamente restrita a
uma ínfima parcela da sociedade.
Opressores e oprimidos pelejam em batalhas que até então pareciam
ser infinitas se não fosse pela ousadia de Karl Marx que, graças à
evolução do pensamento em sua época, soube explicar que
determinados fenômenos da natureza também são aplicados na
sociedade humana. Assim, o pensamento marxista expõe que o
desenvolvimento das coisas em geral, não sucede de forma linear ou
distante da vontade dos homens e mulheres, senão por um processo
dialético onde o acúmulo quantitativo das contradições se transforma
em algo novo, não deixando também de carregar em si o que será a
sua morte. E assim as coisas na natureza vão tomando forma, se
desenvolvendo e extirpando o que não é mais necessário para a sua
manutenção.
As lutas sociais nas diversas sociedades até agora é a forma real de
como se evolui a espécie humana e que nem sempre aconteceram nos
mesmos moldes e tampouco será igual ao que passou em um
determinado tempo e lugar. Desde as revoltas dos escravos contra o
“cidadão” romano até as lutas pelo poder hoje, através do processo
pseudodemocrático de eleições no parlamento burguês do fictício
“Estado Democrático de Direito”, as duas classes principais da época
do imperialismo se colidem mortalmente onde a existência de uma
depende da exploração outra. O proletariado de um lado luta para
reverter a sua situação de mero produtor de mais-valia enquanto os
patrões usam toda a força possível do Estado para manter uma
máquina de controle social e legitimador da exploração.
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As lutas sociais nas diversas sociedades até agora é a forma real
de como se evolui a espécie humana e que nem sempre
aconteceram nos mesmos moldes e tampouco será igual ao que
passou em um determinado tempo e lugar. Desde as revoltas dos
escravos contra o “cidadão” romano até as lutas pelo poder hoje,
através do processo pseudodemocrático de eleições no
parlamento burguês do fictício “Estado Democrático de Direito”,
as duas classes principais da época do imperialismo se colidem
mortalmente onde a existência de uma depende da exploração
outra. O proletariado de um lado luta para reverter a sua situação
de mero produtor de mais-valia enquanto os patrões usam toda a
força possível do Estado para manter uma máquina de controle
social e legitimador da exploração.
Além de explorar e restringir os trabalhadores urbanos e do
campo os seus direitos mais elementares, os patrões “nacionais”
mantém um vínculo estreito com o imperialismo internacional,
sobretudo o estadunidense. Controlam todo o sistema político e
econômico do país. Criam mecanismos para se perpetuarem no
poder reprimindo toda forma de reivindicação popular com leis e
com um forte aparato militar, e ademais, mantêm a população no
abismo da alienação, tratando-a apenas como massa de manobra
nos períodos eleitorais prometendo esmolas através de
programas de contenção de descontentamentos. O parlamento
burguês é sempre eficiente para promover desgraças para o povo
ao mesmo tempo em que transforma o Estado num escritório
para gerir os negócios dos capitalistas.
 
Mas qual o verdadeiro papel do parlamento burguês para o
desenvolvimento da luta revolucionária em nosso país?
 
Com toda certeza, quando Lênin defendeu em “Esquerdismo,
doença infantil do comunismo” que toda tribuna deveria ser
ocupada por um revolucionário, ele afirmava isso referindo na
hipótese de que pelo menos tivesse a existência de um partido
realmente revolucionário como foi o partido bolchevique em sua
época. A lastimosa confusão que os partidos da chamada
esquerda legal no Brasil faz é criar uma débil esperança de
transformação social através da luta “acumulativa” no
parlamento burguês, ou seja, fazem um intenso chamamento ao
povo brasileiro para votar em seus candidatos de quatro em
quatro anos tirando toda a ação política do povo, deixando-os em
segundo plano, exilando-os a um ostracismo incapaz de guiar os
seus próprios passos.
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De protagonista de sua libertação as massas
trabalhadoras ficam entre o fogo cruzado da

burguesia com seu aparato ideológico reacionário, e
as políticas de conciliação de classe – quando não

reformistas – dos partidos de “esquerdas” reféns das
migalhas deixadas pelos latifundiários e industriais. 

Longe de um puritanismo revolucionário
tipicamente dos períodos “não-revolucionários”, todo
militante comunista deve se perguntar antes de tudo

sobre o como agir em determinados espaços
legalmente permitidos pela burguesia em seu

regime opressor. Sindicatos, associações, federações,
fóruns, assembléias municipais, estaduais e federais

são algumas das diversas trincheiras de luta e de
denúncia política que realmente devem ser
ocupadas por revolucionários, entretanto, a

capacidade de ação é bastante distinta em cada
espaço e por isso devem ser analisadas

separadamente com muito cuidado para saber como
melhor direcionar as forças a fim de que não seja
desperdiçado o entusiasmo e o fulgor das massas

populares. Entidades como sindicatos, por exemplo,
representam a organização direta dos trabalhadores

em suas reivindicações por melhores salários e
condições de trabalhos. Já uma assembléia
legislativa a ação política é limitada por um

complexo jogo de interesses e que normalmente se
acaba em polêmicas em torno da institucionalização

do poder do capital acima da vontade popular e
muitas vezes da própria soberania do povo.

A atuação de verdadeiros revolucionários nesses
espaços deve conter um conteúdo ideológico
proletário firme e nunca poderá submeter à

necessidade de transformação social às ilusões
reformistas da pequena burguesia e muito menos

dos pseudo-revolucionários que gritam
fervorosamente os ditames de Marx e Lênin, mas que

na prática não passam de meros reprodutores da
lógica do sistema capitalista. A conciliação de
classes é considerada uma grande traição aos

interesses dos trabalhadores da cidade e do campo.
Uma coisa é fazer alianças táticas com a pequena

burguesia sob a hegemonia do proletariado e outra é
cair no reboquismo inconsequente de teorias

contrarrevolucionarias burguesas.
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  A verdadeira luta do povo está nas ruas, nas greves, ao repúdio às
políticas de baixos salários, de direitos trabalhistas usurpados, de
exploração da força de trabalho, contra o latifúndio, pelo direito ao
sistema de educação e de saúde públicos e de qualidade, e não na
manutenção do regime capitalista e seus sobejos. Numa sociedade
dividida em classes antagônicas a principal luta é pelo poder e pelo fim da
exploração. De nada vale enganar o povo nos períodos eleitorais e depois
deixa-lo a mercê do encanto do parlamento burguês e reacionário.
Somente com a ação revolucionária cotidiana buscando sempre organizar
as massas e elevando constantemente o seu nível de consciência política é
que se pode dar um salto qualitativo à luta pela sua libertação definitiva. 
O imperialismo deve ser considerado o principal inimigo e lutar contra
todas as injustiças sociais é o dever fundamental de todo revolucionário. A
tribuna parlamentar deve ser usada para denunciar os crimes e as
barbáries cometidas pelos patrões e latifundiários correligionários deste
sistema vil ao mesmo tempo em que se deve propagandear o máximo
possível a política revolucionária dos trabalhadores. Os sindicatos devem
instruir os trabalhadores no marxismo, organizando-os em torno dos seus
direitos a um salário justo, melhores condições e na manutenção da
jornada de trabalho, sempre combatendo o sindicalismo de estado e
denunciando as direções sindicais pelegas. Os sindicatos devem se
transformar em escolas de trabalhadores revolucionários. As entidades
estudantis devem lutar pelo direito ao conhecimento em todos os níveis
com qualidade e gratuito, expandido o acesso às universidades para todos
os filhos dos trabalhadores e camponeses. Nos fóruns sociais, os
revolucionários devem exigir uma posição mais firme contra a política
genocida dos países imperialistas, pelo direito de autodeterminação dos
povos e pela paz com justiça social. 
Em resumo, os revolucionários têm que ser fiel à sua ideologia em todos
os lugares e em todos os momentos, procurando sempre minar a força do
imperialismo cavando trincheira em todo espaço onde houver um
capitalista e sua política de exploração, fome e miséria. Apenas a ação
revolucionária pode vencer o imperialismo, libertar o povo e construir uma
sociedade justa e com paz.
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Quando falam que algo do nosso cotidiano é simples de ser
resolvido, usam a fatídica expressão, “ É como uma receita de
bolo”, ou seja, se seguirmos as instruções, as medidas, os
ingredientes não têm erro, certo? Errado, bolo é muito fácil
de desandar a quantidade de ar que você adiciona na massa,
a forma que você mexe a mesma, a constância do forno e
tudo mais. Porém o texto de hoje não é sobre bolos, mas sim
sobre receitas.
Uma receita nada mais é que uma lista, com a matéria prima
e o modo de fazer algo. Associamos logo a comida quando se
fala a receita, mas existe receita para tudo nesse mundo,
desde para a produção de plástico até aquela baboseira que
está em alta hoje em dia que é a receita para o sucesso que
seu coach quântico vende. Mas também não é sobre essas
receitas que falaremos hoje é sobre a receita sobre o racismo
no Brasil.
O primeiro ingrediente é o contexto histórico de nosso país. O
Brasil é extremamente racista, ninguém pode negar, e quem
vier falar ao contrário corre risco de ser racista também,
cuidado. A discriminação não é recente aqui, quando
portugueses chegaram e exploraram tudo que achavam que
tinham direito, além de desapropriar, aniquilar, e escravizar
povos indígenas de nosso país, já se notava o racismo
europeu aqui. Anos depois com início da escravidão dos
povos africanos trazidos para a América.
Os portugueses promoveram aqui um dos maiores
crimes que já existiu na humanidade, se um dia falarem
que foi branda, realmente é necessário rever esse círculo
social, o tratamento do negro como mercadoria, como
se fosse leilão de gado, a violência física e psicológica,
irreparáveis, a ponto da expectativa de vida de um
escravo no Brasil ser pífia. A insalubridade de seu serviço
junto com a submissão ali existente também colaborou
para isso. Um ponto importante para destacar aqui é a
inexistência da vontade de mudar esse regime no Brasil
por parte dos portugueses, visto que estava ótimo para
eles. Isso nos leva para o próximo ingrediente.
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O ingrediente a seguir é fundamental para nossa receita, a
abolição fajuta que aconteceu aqui. Como tudo nesse mundo é
movido pelo dinheiro, na época também era. A Inglaterra, grande
potência econômica do mundo precisava expandir seu mercado
consumidor, e pensando bem escravidão é complicado para isso,
já que se a pessoa não tem renda, não comprará seus produtos, aí
você para e pensa: “- O capitalismo é bonzinho então?” A resposta
é bem simples, não. O capitalismo é análogo a escravidão, ou seja,
necessita de mão de obra barata, explorando ao máximo, criando
jornadas de empregos gigantescas, pagando o mínimo, sem boas
condições e tudo que se tem de ruim.
Mas voltando para o caso brasileiro, Portugal era parceiro econômico da
Inglaterra, dessa forma o Brasil se tornava um mercado consumidor
emergente para os interesses ingleses, então o fim da escravidão era
iminente, porém ela foi dada a curtos passos, com leis que foram
“liberando” os escravos aos poucos, até que em 1988 com a lei Áurea a
escravidão foi enfim encerrada no país, porém aí começa uma nova
série de problemas.
A abolição encerrou oficialmente a escravidão no Brasil, porém deixou a
população negra de mãos atadas para com o seu futuro, jogadas no
mundo, sem moradia, emprego, capacitação, largada “a Deus dará”, a
famosa abolição sem indenização. Esse panorama gera desigualdade,
uma desigualdade que vem se arrastando até os dias atuais e
desigualdade gera preconceito, no momento em que há a
marginalização do, agora livre, homem negro por parte do Estado, é a
ainda mais matéria prima para o racismo, levando agora ao nosso
terceiro e último ingrediente.
A política do branqueamento populacional que aconteceu no Brasil vem
pra fechar essa receita, essa política nada mais era que, a solução para o
excesso de negros na sociedade e evitar que sua cultura e genética
avançassem pelo país. Sendo essa uma medida extremamente racista e
que mudou social e economicamente o país, com o incentivo a
imigração de brancos para cá.
É bem visível as consequências dessa medida, vou separar duas, a ideia
de raça branca no Brasil, e a retirada de oportunidade de empregos dos
ex escravos e seus descendentes. Vou começar com o segundo, a
chegada de mão de obra para a lavoura e também para um processo
industrial que se iniciaria no país é desastroso para essa mão de obra
aqui já existente, fazendo assim a manutenção da pobreza e da
desigualdade. Já o segundo perpetua o racismo no país, no momento
em que se faz necessário um política para que a população se torne
mais “branca” você legitima o preconceito com os demais.
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Como toda boa receita, é preciso de um modo de preparo, mas no
nosso caso está mais para o modo de despreparo. O governo
deveria realizar políticas para diminuir essa desigualdade social
e racial, porém quase nada fez uma medida que por mais tardia
que tenha acontecido, porém tem o seu valor é a política de
cotas, que em tende aos poucos diminuir esse distanciamento,
porém ainda é muito pouco perante anos de dívida.
O tema central do modo de preparo de hoje, vai ser a lei
11.645/2008, que vem alterar a lei 10.639/1996 e também a
9.394/1996 que em seu primeiro artigo apresenta “Nos
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e
cultura afro-brasileira e indígena”, maravilhoso não? Não. A lei é
fundamental e se faz necessária, um pouco estranho também a
necessidade de uma lei para tal, mas tudo bem, melhor que nada,
mas se tudo estivesse ótimo, não estaria aqui, fui mexendo na lei
e achei dois grandes problemas que vou apresentar.
Na lei é possível ver artigos, ou parágrafos que foram vetados, e
no nosso caso, o MEC, órgão responsável pela educação no país
decidiu vetar o parágrafo terceiro do artigo 26-A que falava “As
disciplinas História do Brasil e Educação Artística, no ensino
médio, deverão dedicar, pelo menos, dez por cento de seu
conteúdo programático anual ou semestral à temática referida
nesta Lei." O veto vem acompanhado da seguinte justificativa,
que não é respeitada a constituição a obrigação de ministrar uma
quantidade de conteúdo. Aí fica o questionamento mais da
metade da população, é negra, parda, ou indígena, toda nossa
história foi construída sobre sangue e suor deles, eles não
merecem reconhecimento em 10% das aulas de história do país e
educação artística? Para o ministério da educação, não.
Outro artigo vetado foi o 79-A, esse existente na lei 9.394/1996,
não teve continuidade na mais recente, o artigo dizia o seguinte:
“Os cursos de capacitação para professores deverão contar com a
participação de entidades do movimento afro-brasileiro, das
universidades e de outras instituições de pesquisa pertinentes à
matéria." Nada mais justo que representantes dos movimentos
para o auxílio do professor em sua didática, isso é saber ser
respeitoso ao local de fala. A justificativa é bem técnica para esse
veto falando que a lei não faz menção a capacitação de
professores em nenhum momento. Bons pontos são retirados
disso, o Estado não dá a mínima para a situação, já que de
qualquer forma que for ministrado ta valendo, e também que o
movimento negro ou indígena não é respeitado perante as
instituições.
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Depois de alguns anos no
forno, o que temos de

resultado é um país racista,
desigual e que não mostra

sinais de melhora. A
educação extremamente

colonialista que se tem no
ensino básico, não colabora
também, a falta de voz para
lideranças e representantes

de movimentos também
ajuda nesse processo. Hoje

em 2021, não existe uma
perspectiva de melhora,
longe disso, é questão de

sobrevivência com o Governo
que se tem, no qual os

racistas se sentem à vontade
para praticar o racismo.

Fascistas se sentem
confortáveis para ser o que

sempre quiseram, sem medo,
com apoio ainda por cima,

pessoas morrendo de fome,
expectativa de vida

diminuindo, nos resta torcer e
lutar para que novas receitas

surjam e possa existir
novamente a esperança de

um mundo melhor. 
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