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1. INTRODUÇÃO, PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA 

 

Por que “Vive la Commune”? Porque almejamos recuperar o espírito que 

animou a Comuna, fielmente traduzido por Marx em Guerra civil em França. Doutro 

lado, “um grito contra a estratégia do vaga-lume” não tem o condão de ser uma espécie 

de discurso de ojeriza ao simpático inseto, mas um escrutínio crítico frente às emissões 

luminosas de lutas sociais cuja vocação não aponta além dos limites determinados pela 

ordem do capital. Limites que, em última análise, guardam estreita conexão com as 

linhas-mestras do programa e estratégia que orientam os movimentos em curso. 

Relacioná-los à Comuna de Paris não significa substituir a torpeza do presente por um 

passado que, em um sentido mais amplo, é irrepetível, mas provocar a paisagem 

cotidiana com a tinta vermelha de uma pintura épica. Em suma, atualizar o presente com 

os tons programáticos e estratégicos que iluminaram os communards do século XIX. 

Trata-se, então, de responder duas questões: Até que ponto esse passado está sepultado? 

Até que ponto estamos condenados a desprezar quase 150 anos de experiência histórica 

do proletariado? 

A problematização compreenderá um exame crítico da luta de classe na Europa 

no período de 2005 a 2011. Esse será o recorte do nosso objeto. O método se traduzirá 

na aplicação de um estudo dos acontecimentos tomando por referência descrições e 

análises desenvolvidas pelo jornal OPINIÃO SOCIALISTA
2
 no intervalo de tempo 

antes citado. 

                                                           
1
 Doutor em Sociologia (UFC) Professor do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri 

(URCA), onde é coordenador do Grupo de Estudo Marxista (GEM). 

2
 O jornal Opinião Socialista é parte constituinte da imprensa operária e socialista e é regularmente 

publicado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), seção brasileira da Liga 
Internacional dos Trabalhadores/IV Internacional (LIT/QI), desde o dia 31 de maio de 1996, embora o 
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Por essa nuança, estabeleceremos um vivo contraste entre a Europa do século 

XIX - emoldurada pela Comuna de Paris (1871) - e o continente europeu sangrado por 

uma crise que o arrasta por um longo e poderoso ciclo de ofensiva imperialista e 

resistência dos trabalhadores. 

É disso que se trata. É disso que trataremos. 

 

2. DIÁLOGO COM A TEORIA 

 

Paris: a cidade cercada. Em sua estrutura interna uma massa de homens e 

mulheres, nas palavras de Marx (2003), desafiando os senhores da espada, da terra e do 

capital. Ao longo da história, as classes dominantes e os seus ideólogos tentaram manter 

esse cerco que, volta e meia, era defrontado por historiadores que instituíam pontos de 

referência para o embate contra os esforços dos primeiros com vistas a sepultar a 

memória dos vencidos.  

É importante reter que a história da Comuna de Paris respinga luta de classes e 

que essa expressão é censurada e tomada por descabida nos principais santuários da 

academia. Esse questionamento resvala igualmente para o termo revolução que, em 

consonância com uma leitura hegemônica no campo intelectual, deveria ser afogado em 

águas geladas. Nesse sentido, convêm recordar que a Comuna, por numerosas razões, 

sugere um resgate de conceitos como os de luta de classes e de revolução e esses, por 

seu turno, pressupõem categorias históricas como as de programa e estratégia. 

A Comuna de Paris – com os seus tipos, rostos, frases, costumes e cenas – é 

resultante de um processo revolucionário em que a luta de classes foi elevada a um grau 

máximo de intensidade. Aqui, uma questão, desde já, se impõe: encerraria esse desenho 

panorâmico, nos dias de hoje, algum nível de atualidade? 

Ferlini (1998) afirmou que “mais que mito, a revolução é um dado concreto da 

História e um elemento central do saber histórico” (p. 185). Doutro lado, agregaríamos: 

não há nada de mais extraordinário. Esses três aspectos – ser um dado concreto da 

História, ser um elemento do saber histórico e representar momentos de 

excepcionalidade na trajetória humana – autorizam o reconhecimento do conceito de 

revolução como indispensável ao métier do historiador. Assim sendo, de plano, 

declaramos o caráter atualíssimo dos estudos em torno da ideia de revolução.  

No átimo dos acontecimentos – diferentemente de intelectuais do porte de um 

Nietzsche e de um Flaubert – Marx procurou não somente analisar os acontecimentos, 
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mas, da mesma maneira, buscou exortar o apoio dos trabalhadores europeus aos 

operários parisienses. Apesar de rápida, a análise de Karl Marx se tornou referência e, 

ao longo do tempo, foi ratificada e contestada por diferentes correntes do pensamento 

social. O programa e a estratégia socialistas – em larga medida – são frutos dessa 

análise. 

A nosso ver, o resultado da observação vigilante de Marx é uma rica 

contribuição aos estudos sobre a classe operária e o seu papel ativo na sociedade 

moderna, leia-se: capitalista. Em sua leitura dos fatos, a Comuna aparece como uma 

espécie de esfinge que atormenta o espírito burguês; mas o velho alemão não deixou de 

abordar o tema dialeticamente, vislumbrando as suas possibilidades e limites, definindo 

a Comuna “de governo possível num tempo em que a burguesia já tinha perdido a 

faculdade de governar a nação e a classe operária ainda não a tinha adquirido” 

(2008:401). Além disso, demarcou-a na condição de um governo da classe operária. 

Acresceu, por outro lado, que os operários - virando às costas às noções de 

milagre ou de infalibilidade científica – compreenderam que a sua emancipação 

dependeria de “longas lutas” e de “uma série de processos históricos que transformam 

circunstâncias e homens” (MARX, 2008:408). 

Não apenas Marx, mas quase todos que se debruçaram sobre a Comuna, 

constataram que não lhe fora concedido tempo. Entre 18 de Março e 28 de maio de 

1871, os communards tomaram o céu de assalto apenas para perdê-lo em um brevíssimo 

intervalo de tempo. 

O resultado – além do “morticínio em massas” dos membros ativos do poder 

operário e popular – foi a “chacina de gente inteiramente estranha à contenda”, como se 

lê nas páginas de A guerra civil na França. Nas palavras de Thiers, triunfou “A ordem, a 

justiça e a civilização” que, em linhas gerais, “alcançaram finalmente a vitória” (apud 

MARX, 2008: 424). Ou seja: a infâmia indizível era transformada em triunfo da 

civilização. 

Essa é uma discussão que continua. À primeira vista, voltar ao tema é apenas 

uma parte do problema. Há transações e obrigações mútuas entre o passado e o presente. 

Ao invés de se contentar em recolocar o assunto sobre a mesa, é quase desnecessário 

dizer que ao pesquisador cabe atar os fios que permite estabelecer um diálogo entre a 

Comuna e o movimento operário contemporâneo.  
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3. O JORNAL OPINIÃO SOCIALISTA E OS COMMUNARDS DO SÉCULO XXI 

 

Hoje, o que temos a aprender da heróica tentativa dos communards e quais os 

elos entre presente e passado, dos operários de ontem e do tempo presente? Por sua vez, 

e sem embargo disso, o que haveria mudado porquanto teria ocorrido uma perda 

vertiginosa de influência do programa e da estratégia socialistas?  

Aqui, o marco divisor da ação operária no presente século tem como referência o 

ano de 2005. Recrutando a noção de “história em flux”, o jornalista Jefferson Choma e 

o médico e dirigente trotskysta Eduardo Almeida, à época dos acontecimentos que 

começaremos a analisar, escreveram matérias para o periódico Opinião Socialista em 

que na chamada principal lia-se: “A França em chamas”. 

Com os seus significativos efeitos sobre a Europa, no país da Comuna, e 

nomeadamente, no seu epicentro, a capital francesa, de fato, uma vez mais os herdeiros 

de 1871 ressuscitaram nas ruas parte dos ensinamentos dos seus antepassados. 

Estávamos ainda na ante-sala da crise que emergiria com força nos anos seguintes. 

A descrição das camadas operárias mais radicalizadas não nos faz senão 

reatualizar necessidades e tarefas que pareceram resolvidas, mas que, retomam com 

força, em particular, quando as crises capitalistas mostram a sua cara: “os imigrantes 

são componentes de peso do proletariado europeu, pauperizado e precarizado pela 

globalização” (CHOMA; ALMEIDA, 2005:7). São os trabalhadores – que migraram da 

África ou os seus descendentes– que, hoje, realizam parte expressiva das funções que 

antes eram exercidas pelos franceses autóctones.  

Nas palavras de Choma e Almeida, na França existem cerca de 4,5 milhões de 

imigrantes, que constituem 11% da classe operária. É essa fração do proletariado 

industrial que se elevou à categoria de vanguarda das lutas que varreram o território 

francês em 2005. Pois, não são acidentes que os “bairros que explodiram na França, são 

bairros operários. Os que saíram queimando carros, são já franceses, descendentes de 

imigrantes, entre os quais o desemprego alcança 40%” (CHOMA; ALMEIDA, 2005: 7). 

Aqui, de feito, começava o século XXI. 

Além das origens geoétnicas, quais as diferenças essenciais entre a experiência 

coletiva do proletariado do passado e a do presente? Já vão longe os tempos em que os 

operários se tornavam socialistas e lutavam por seu governo quase que naturalmente. 

Houve um retrocesso da consciência socialista em um contexto de reação econômica, 
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política, militar e ideológica, valendo dizer que o derradeiro decênio do século XX se 

constituiu no hábitat temporal desse apavorante regresso histórico. 

A par de tais circunstâncias, é como se a consciência socialista houvesse 

regredindo não somente a uma etapa histórica anterior ao triunfo da Revolução Russa de 

1917, mas como devesse prestar juras de amor ao cenário sócio-político que antecedeu à 

heróica experiência da Comuna. Cumpre lembrar que a expressão heróica não está aqui 

por um desses tantos acasos da vida. Marx advertira que a Comuna de Paris era um 

governo de um momento histórico em que a burguesia já não conseguia a imposição do 

seu domínio e nem o proletariado parecia pronto a exercer a sua própria preponderância. 

Contrasta vivamente, no entanto, a consciência do proletariado parisiense de 

1871 com os seus legatários de 2005. Diversa é a postura desses legatários. Para eles, 

diferentemente dos testadores do século XIX, a questão do poder proletário e socialista 

não está colocada. Levantam-se, rebelam-se, insurgem-se. Usemos o termo que nos 

aprouver, mas esses levantes, rebeliões e insurgências de Paris do século XXI não 

colocam em pauta o problema do poder. O proletariado, em linhas gerais, se encontra 

divorciado das suas antigas e célebres tradições. Por isso, sublevam-se contra os seus 

amos, mas não se propõem a quebrar a sua máquina de opressão – o Estado – e nem a 

romper com as relações sociais que lhe servem de esteio. 

Os acontecimentos de fins dos anos 1980 e do começo da década subsequente, 

que varreram os Estado operários burocráticos, cuja existência era tomada como o 

“socialismo real”, imprimiram um ritmo avassalador à reação imperialista. Os ideólogos 

da burguesia trataram de difundir, não só a “morte do socialismo”, mas, igualmente, a 

eternidade do domínio do capital. Assim, a exploração capitalista era escoimada.  

Compreende-se, então, o retrocesso que se processou na consciência de milhões 

de trabalhadores, que perderam qualquer referência para além do domínio do capital. 

Esses esclarecimentos são necessários para afastar qualquer mal-entendido quando 

imputamos à consciência socialista uma viagem no tempo, um deslocamento a preceder 

o espírito ideológico que alimentou os insurrectos de Paris, em 1871. 

Pouco a pouco, todavia, os ecos ideológicos da dominação capitalista e os seus 

mitos quase indevassáveis começam a ruir juntamente com os seus ídolos. É uma 

lástima, porém, que os operários ainda não vislumbrem a necessidade de ir além da 

contestação aos ecos, mitos e ídolos do capital que os arruína. Efetivamente, abriu-se 

um fosso entre ação e consciência. Há sempre um quê de crítica e resistência que 

esbarra nessa contradição de ferro. 



6 

Seria esse estado de coisas irreversível? Estaríamos ante um fato absoluto ou as 

lutas em curso sinalizam em uma direção que, decerto, não é do aprazimento dos 

capitalistas e ideólogos apologetas do domínio burguês-imperialista? Essas são as cartas 

que estão sobre a mesa. De quem é a vez de jogar? 

Definem-se, desta maneira, partindo do ensaio francês de 2005, as questões 

candentes já sugeridas. Certamente, olhar para uma França em chamas era o mesmo que 

observar que grandes acontecimentos se preparavam e a resposta para os problemas 

suscitados não poderiam vir de fora desse círculo de fogo. Sem que haja decorrido um 

lustro desde esses acontecimentos, vê-se que essa compreensão é quase inelutável.  

Malogrado um movimento, logo tem início um novo. Quando a França parece 

refletir, eis que surge uma Espanha que marcha; quando nem França e Espanha se 

dispõem a uma mobilização de caráter de massa, eis que Portugal, Itália, Reino Unido e 

Grécia, cada qual a seu jeito e a seu momento, assinam as suas rubricas na forma de 

manifestações multitudinárias. Quando esses diversos movimentos confluírem em uma 

onda mais abrangente, decerto, estaremos frente a uma situação social e política 

qualitativamente distinta. O que, até agora, tem impedido que isso aconteça? 

Provavelmente, não há um fator explicativo isolado. Queremos, no entanto, chamar a 

atenção do que consideramos um dos fatores essenciais: as direções. 

Em setembro de 2010, cerca de três milhões de trabalhadores se mobilizaram na 

França (e na Espanha houve greve geral). Em suma, começam a eclodir movimentos de 

luta que temporalmente coincidem sem que as suas direções se dignem a juntá-los. Não 

teria sido possível unificar os milhões de manifestantes franceses aos 10 milhões de 

grevistas espanhóis? Afinal, se a crise, como mínimo, é européia, há de se indagar: por 

que a resposta não deve ser tomada levando em conta essa mesma dimensão? 

Para um militante político escolado em Marx, a prática é o critério da verdade. 

Chegando a haver, em contados casos, quem se dispõe a reunir os trabalhadores frente à 

crise capitalista, há de se concluir que a maioria navega em mares diametralmente 

opostos. Essa é a pedra angular que explica a conduta política das principais lideranças 

das lutas em curso na Europa. O espírito que as anima decorre de uma mítica fusão 

entre um reformismo sem reformas e uma mistificação do regime social capitalista. A 

unidade da velha cepa conservadora com as novas direções – que também negam o 

socialismo como estratégia -, até certo ponto, esclarece por que a Comuna ressurge 

como ensaio e não com a carga profunda de mais de 140 anos atrás. 
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Mais do que isso: a Comuna que retoma o seu lugar no mundo através de gestos 

e sonhos mal alinhavados, não consegue ir além de uma teatralização inconsequente. 

Antes das mobilizações de 2010, e ainda na esteira das explosões sociais de 

2005, deu-se na França uma greve geral (2009) cujo epicentro era uma resposta 

organizada e fundamentalmente proletária (em sua composição social) ao 

desenvolvimento da crise capitalista. Nessa quadra transicional, cerca de 2,5 milhões de 

trabalhadores ganharam as ruas em protestos que fizeram a burguesia recear a repetição 

de 2005. Os “communards” estavam nas ruas! Estavam nas ruas, não para aplicar o 

programa da Comuna, mas para carregar nos ombros cansados as bandeiras políticas 

bradadas como possíveis por seus líderes pusilânimes. De resto, Choma (2009) descreve 

o ensaio de uma Comuna impossibilitada de ir além dos seus limites, isto é, além das 

condições de um simples e trágico bosquejo: 

 

Um dos destaques desta segunda greve geral foi a participação 

do movimento operário, nas ruas e nas fábricas. Nas últimas 

semanas foram anunciadas demissões em várias fábricas 

francesas, como Sony, Glaxo, Total, Continental e Valeo  

(CHOMA, 2009:9). 

 

Ainda, conforme a apreciação do articulista de Opinião Socialista: 

 

A França é o país europeu com o processo mais avançado de 

lutas e mobilizações. No entanto, os trabalhadores também 

enfrentam os limites impostos pelas direções sindicais 

burocráticas e reformistas. Não há, por exemplo, iniciativas de 

unificação das lutas cada vez mais radicalizadas que se 

desenvolvem nas fábricas ou no setor público. Tampouco se 

trabalha seriamente com a perspectiva do chamado de uma 

greve geral por tempo indeterminado. Ao invés de políticas de 

unificação, o movimento é submetido a uma série de manobras 

por parte das burocracias sindicais.  

Por outro lado, o crescente peso do operariado nas lutas 

fortalece e radicaliza o movimento. Algo que poderá colocar 

abaixo as esperanças alimentadas pela burocracia sindical de 

controlar um movimento em ascenso (idem, p. 9). 
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Esse é o enigma não resolvido da história. Da sua solução depende a 

transformação do ensaio em um novo assalto aos céus. O ascenso não engendra, 

forçosamente, uma nova consciência política que nos leve a uma etapa histórica que, 

grosso modo, seria como reviver os anos que marcaram o advento da Comuna de Paris, 

e num sentido mais amplo, o da Revolução Russa (1917). Mas, não há como sair do 

lugar sem levar em conta o ascenso que varre a Europa. A questão é se o vento se 

transformará em vendaval. 

A crise que se arrasta desde 2008 está no epicentro das ocorrências mais sentidas 

dos últimos anos. Define-se, desta maneira, o lugar ocupado pela Grécia na luta de 

classes. Desde o começo da hecatombe econômica, as explosões sociais se multiplicam 

e, em território grego, em menos de cinco anos, já se verificou cerca de uma dezena de 

greves gerais. 

Tomando por referência o ano de 2010, Choma assinala que com “as 

mobilizações de trabalhadores e estudantes da Grécia, foi deflagrada na Europa a mais 

importante batalha entre trabalhadores e patrões dos últimos 60 anos” (CHOMA, 2010: 

14). Ora, se estamos diante da mais importante batalha entre as classes fundamentais da 

sociedade capitalista no marco das seis últimas décadas, talvez não cause estranheza 

falarmos de um esboço de revolução social, afinal essa nunca é um raio em céu azul. É 

surpreendente apenas na medida em que ignoremos os seus sinais. 

Marx sempre procurou ouvir de onde viria o canto do galo. Hoje, decerto, ele 

vem do terreiro grego. Mas, o destino do terreiro grego não está divorciado do destino 

da Europa. É isso que confere amplitude e densidade ao canto de galo de uma Grécia 

arruinada, mas insubmissa. 

Recentemente, em um artigo nas páginas de Opinião Socialista, Daniel Romero 

se perguntava: “Com quantas crises se faz uma revolução”? Ele sugere que uma 

“mudança histórica se anuncia, embora o sentido e a dinâmica das transformações sejam 

ainda bastante incertos” (ROMERO, 2011/2012: 7). Por que um continente sangrado 

pela banca internacional não é capaz de construir uma alternativa que vá além da ordem 

do capital? Por que os communards de hoje não repetem os de 1871? 

Em 1871, Marx foi capaz de oferecer um programa e uma estratégia, que até 

hoje vibram nas páginas de Guerra civil em França, e, presentemente, esse programa e 

estratégia aparecem, frente ao tribunal da consciência proletária, como uma resposta 

para ontem e não para os dias que ora se nos apresentam com os seus olhos vermelhos. 

Atualmente, as direções de milhões de almas penduradas em curtume não poupam 
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esforços de expulsar das suas memórias às tradições programáticas e estratégicas que 

alimentaram e foram alimentadas pela Comuna de Paris. 

Sem novas direções sindicais e políticas, parece-nos, a Comuna persistirá como 

um sinal que se acende a cada explosão social apenas para mais adiante se apagar em 

uma expectativa de luta que nunca extrapola as linhas de fronteira do regime social 

existente. A resposta a essa questão, decerto, responde também à indagação de Romero: 

“com quantas crises se faz uma revolução?” Sem o programa, a estratégia e a direção 

(da qual Marx é o primeiro referencial) que nutriram os communards de 1871, os 

legatários do século XXI seguirão reféns do estratagema do vaga-lume – que ilumina a 

noite sem jamais conseguir ardê-la. 

Ainda que estejamos cônscios de que a infâmia indizível seja histórica e não 

eterna, aos que se contentam com a venda de facilidades, no entanto, não custa se fiar 

nas orientações do velho Marx, para quem a emancipação dos trabalhadores depende de 

“longas lutas” e de “uma série de processos históricos que transformam circunstâncias e 

homens”. Se havia razões para se acreditar em tais palavras no século XIX, 

provavelmente não há por que não tomá-las como criveis e necessárias nos alvores do 

século XXI, principalmente se levarmos em conta a quadra atual e, mais do que isso, 

quase século e meio de experiência do movimento operário mundial. Sem essa 

compreensão, também, seguiremos cegos frente à estratégia do vaga-lume. 

Por fim, se o papel da luta de classes é também educativo, o cenário não tem, 

nem pode ter, uma permanente cerração como horizonte. A experiência da luta de 

classes, e dos trabalhadores com as suas direções, é a condição sine qua non para que a 

classe trabalhadora e o programa/estratégia da revolução não corram por linhas 

paralelas, mas voltem a se encontrar, engendrando, uma vez mais, uma força irresistível. 

Aí, e só aí, a Comuna será mais do que um simples ensaio, ou mais do que uma 

grandiosa rememoração. 
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