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Não há nada mais certo que a morte 
Há um provérbio popular português muito emblemático, existem várias versões mas pode            
ser resumida nesta “Não há nada mais certo que a morte”. O provérbio é frequentemente               
usado depois de a morte de alguém, mas no seu fundo mostra uma verdade constante, seja                
quem for, a única coisa certa, é que um dia, essa pessoa vai morrer. É um facto mórbido,                  
tenho que vos dar a razão, mas dá-nos uma excelente lição, não devemos obcecar              
demasiado na vida e profetizar da imortalização dessa, porque é certo que um dia ela vai                
acabar, um dia ela vai morrer, um dia vai desaparecer. 
O provérbio porém não fica só na vida, o provérbio fala também de tudo que tem atividade.                 
Tudo o que existe um dia vai deixar de existir, a única coisa constante neste mundo é que                  
um dia, é a sua efemeridade, tu vais deitar ao lixo aquela peça de roupa que usavas todos                  
os dias, a tua casa vai ser destruída para dar lugar a outra, o teu país vai capitular numa                   
guerra do futuro e o sistema simplesmente vai ruir. Agora o que vem depois da morte? Aí                 
vem a questão difícil, todos podem profetizar, atirar para o ar, tentar imaginar algo que faça                
sentido, mas nunca terá uma resposta definitiva, mas a verdade é que, o que vem a seguir,                 
é ultimamente diferente do que veio antes. 
Há também uma outra frase que se costuma falar e Mao também referiu na sua literatura,                
"substituição do velho pelo novo" [1], nos provérbios portugueses temos o clássico “Estraga             
velho paga novo”, a ideia é que há um novo, um novo estado das coisas que irá                 
inevitavelmente destruir o velho, irá trocá-lo. O velho ganha ferrugem e torna-se ineficiente             
para a sua tarefa, então há um novo que chega lá e remove o seu lugar, à quem diga que                    
podemos usar o velho, através de umas pequenas mudanças, trocar o óleo aqui e ali, tirar                
um roda dentada, outras vezes até dizem que seria engraçado trazer o anterior do velho               
para experimentar, as velhas máquinas movidas a burros velhos, mas o que realmente seria              
eficiente era simplesmente trocar pelo novo, mesmo que adiemos o inevitável, bem é             
inevitável! 
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O velho 
Passamos agora a usar o que foi dito ali em cima para o estado atual das coisas, o nosso                   
velho sistema, o Capitalismo. Por estas frases já perdi muitas mentes atentas e já              
desconfortei alguma gente. Como disse Albert Einstein “A clareza quanto às metas e aos              
problemas do socialismo é da mais alta significação em nossa era de transição.”(...) “na              
conjuntura atual, a discussão livre e sem barreiras destes problemas se tornou um grande              
tabu” [2], é preciso entrar nesta discussão sem tabus e de mente aberta. Pelo que vimos                
anteriormente, o novo ganhará sempre ao velho, a vida será sempre trocada pela morte e o                
estado atual será igual, o Capitalismo, por isso mesmo, chegará ao dia em que terá que ser                 
trocado. 

O que é o Capitalismo? 
Antes de falarmos de qualquer mudança, temos que primeiro saber definir concretamente o             
que é capitalismo. Bem um pouco de contexto histórico, Capitalismo foi a negação ao              
Feudalismo, por outras palavras, foi o novo que trocou o Feudalismo. Marx resume bem o               
aparecimento do capitalismo através do surgimento e crescimento da classe burguesa : 
 
“A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as             
oposições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas            
configurações de luta, no lugar das antigas. 
A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as             
oposições de classes. A sociedade toda cinde-se, cada vez mais, em dois grandes campos              
inimigos, em duas grandes classes que directamente se enfrentam: burguesia e           
proletariado. 
Dos servos da Idade Média saíram os Pfahlbürger das primeiras cidades; desta            
Pfahlbürgerschaft desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia [Bourgeoisie]. 
O descobrimento da América, a circum-navegação de África, criaram um novo terreno para             
a burguesia ascendente. O mercado das Índias orientais e da China, a colonização da              
América, o intercâmbio [Austausch] com as colónias, a multiplicação dos meios de troca e              
das mercadorias em geral deram ao comércio, à navegação, à indústria, um surto nunca até               
então conhecido, e, com ele, um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário na            
sociedade feudal em desmoronamento. 
O modo de funcionamento até aí feudal ou corporativo da indústria já não chegava para a                
procura que crescia com novos mercados. Substituiu-a a manufactura. Os mestres de            
corporação foram desalojados pelo estado médio [Mittelstand] industrial; a divisão do           
trabalho entre as diversas corporações [Korporationen] desapareceu ante a divisão do           
trabalho na própria oficina singular. 
Mas os mercados continuavam a crescer, a procura continuava a subir. Também a             
manufactura já não chegava mais. Então o vapor e a maquinaria revolucionaram a             
produção industrial. Para o lugar da manufactura entrou a grande indústria moderna; para o              
lugar do estado médio industrial entraram os milionários industriais, os chefes de exércitos             
industriais inteiros, os burgueses modernos. 
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A grande indústria estabeleceu o mercado mundial que o descobrimento da América            
preparara. O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, às comunicações por terra,             
um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez, reagiu sobre a extensão da indústria, e              
na mesma medida em que a indústria, o comércio, a navegação, os caminhos-de-ferro se              
estenderam, desenvolveu-se a burguesia, multiplicou os seus capitais, empurrou todas as           
classes transmitidas da Idade Média para segundo plano. 
Vemos, pois, como a burguesia moderna é ela própria o produto de um longo curso de                
desenvolvimento, de uma série de revolucionamentos no modo de produção e de            
intercâmbio [Verkehr].” [3] 
 
Como podemos ver o Capitalismo cresceu em condições muito diferentes das nossas e             
assim formou dogmas sociais e culturais que até hoje seguimos. Na descrição de Marx do               
desenvolvimento do Capitalismo vimos várias características deste, frutos das condições em           
que este foi criado, a classe da Burguesia e o proletariado, o capital e o trabalho e a                  
constante inovação e necessidade de crescimento perpétuo. 

Trabalho 
Trabalho parece ser o mais fácil de explicar e mondano. Tudo o que existe no mundo é o                  
resultado da natureza e do homem, “O corpo das commodities, é a combinação de dois               
elementos - Matéria e Trabalho” [4]. 
 
*Commodities é a unidade básica da nossa economia, segundo a teoria Marxista, a             
economia, por isso, é constituida pela troca de commodities, trocas de bens e serviços,              
dinheiro e objetos. 

Capital 
A palavra capital é atirada ao ar várias vezes, a maneira mais fácil de a definir, usando o                  
senso comum, capital é algo que dá possibilidade de “Dinheiro fazer dinheiro”. O capital              
nasce da natureza da troca entre duas pessoas, “A simples forma de circulação de              
commodities é C-M-C, a transformação de commodities em dinheiro, e a mudança de             
dinheiro outra vez para commodities; ou vender em ordem de comprar”(...)”Mas, de            
qualquer das formas, primeiramente a distinção do circuito C-M-C do M-C-M, é a inversão              
da ordem da sucessão das duas fases. A simples circulação de commodities começa numa              
venda e acaba numa compra, enquanto a circulação de dinheiro como capital começa numa              
compra e acaba numa venda”[4]. A fórmula do capital pode ser simplificada então no ato de                
comprar a preço baixo e vender a preço alto. 

Classe da Burguesia 
A classe burguesa aparece resultado do capital, a Burguesia é esta classe que compra de               
maneira a vender. Engel deixa claro uma descrição breve desta classe “A classe dos              
grandes capitalistas que, em todos os países civilizados, estão quase exclusivamente na            
posse de todos os meios de existência e das matérias-primas e dos instrumentos             
(máquinas, fábricas) necessários para a produção dos meios de existência; Esta é a classe              
dos burgueses, ou a burguesia.” [5] 
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Classe do Proletariado 
O proletariado irá surgir então consequente da classe burguesa. “O proletariado é aquela 
classe da sociedade que tira o seu sustento única e somente da venda do seu trabalho e 
não do lucro de qualquer capital; [aquela classe] cujo bem e cujo sofrimento, cuja vida e 
cuja morte, cuja total existência dependem da procura do trabalho e, portanto, da 
alternância dos bons e dos maus tempos para o negócio, das flutuações de uma 
concorrência desenfreada. Numa palavra, o proletariado ou a classe dos proletários é a 
classe trabalhadora do século XIX.” [5] 

Inovação e crescimento perpétuo 
Uma das caraterísticas que sucedem da fórmula do capital é a da inovação e o crescimento                
perpétuo, à primeira vista parecem ser características boas, que contribuem para o            
desenvolvimento da Humanidade, porém o capitalismo tem limites no seu crescimento e            
quando atinge o seu limite entramos em crises cíclicas. “A grande indústria criou, com a               
máquina a vapor e as outras máquinas, os meios para multiplicar até ao infinito a produção                
industrial num tempo curto e com poucos custos. Sendo a produção tão fácil, a livre               
concorrência necessariamente decorrente desta grande indústria muito depressa assumiu         
um carácter extremamente intenso; um grande número de capitalistas lançou-se na           
indústria e, a breve trecho, produzia-se mais do que podia ser consumido. A consequência              
disso foi que as mercadorias fabricadas não podiam ser vendidas e sobreveio uma             
chamada crise comercial. As fábricas tiveram de ficar paradas, os fabricantes caíram na             
bancarrota e os operários ficaram sem pão. Por toda a parte sobreveio a maior miséria.               
Depois de algum tempo foram-se vendendo os produtos em excesso, as fábricas voltaram a              
trabalhar, o salário subiu e, pouco a pouco, os negócios passaram a ir melhor do que                
nunca. Mas não por muito tempo, já que de novo voltaram a produzir-se mercadorias em               
excesso e sobreveio uma nova crise, que seguiu precisamente o mesmo curso que a              
anterior. Assim, desde o começo deste século, a situação da indústria tem oscilado             
continuamente entre épocas de prosperidade e épocas de crise, e quase regularmente, de             
cinco em cinco anos, ou de sete em sete anos, sobreveio uma destas crises, de todas as                 
vezes conjugada com a maior miséria dos operários, com uma agitação revolucionária geral             
e com o maior perigo para toda a ordem vigente.” [5] 

Outras características resultantes do Capitalismo 
O capitalismo na sua forma, traz também outras consequências, as anunciadas em cima             
são simplesmente as que se revelam mais. Deixo aqui um excerto do “Por que socialismo?”               
de Albert Einstein, onde podemos também observar algumas das implicações do           
Capitalismo. 
“A anarquia econômica da sociedade capitalista como existe hoje é, na minha opinião, a              
verdadeira fonte do mal. Vemos diante de nós uma enorme comunidade de produtores             
cujos membros se empenham sem cessar em privar uns aos outros dos frutos de seu               
trabalho coletivo – não por força, mas em inteiro e fiel cumprimento de regras estabelecidas               
legalmente. A respeito disso, é importante dar-se conta [do papel do fato] de que os meios                
de produção – quer dizer, tudo o que dá capacidade de produzir bens para os               
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consumidores, bem como bens de capital adicionais – possam ser propriedade privada de             
indivíduos (e de fato o sejam, em sua maior parte). 
Pelo bem da simplicidade, na discussão a seguir chamarei de “trabalhadores” todos os que              
não têm parte na propriedade dos meios de produção – embora isso não corresponda com               
exatidão ao uso costumeiro do termo. O proprietário dos meios de produção está em              
posição de comprar a força de trabalho do trabalhador. Usando os meios de produção, o               
trabalhador produz novos bens que se tornam propriedade do capitalista. O ponto essencial             
deste processo é a relação entre o que o trabalhador produz e aquilo que lhe pagam,                
ambos medidos em termos de valor real. Na medida em que a contratação do trabalho é                
“livre”, o que o trabalhador recebe não é determinado pelo valor real dos bens que ele                
produz, e sim por quais são suas necessidade mínimas, bem como pela relação entre a               
demanda por força de trabalho por parte dos capitalistas e o número de trabalhadores que               
competem por empregos. É importante entender que nem mesmo na teoria o pagamento do              
trabalhador é determinado pelo valor do seu produto. 
Capital privado tende a se concentrar em poucas mãos, em parte devido à competição entre               
os capitalistas, em parte porque o desenvolvimento tecnológico e o crescimento da divisão             
do trabalho estimulam a formação de unidades de produção maiores, em prejuízo das             
menores. O resultado desses desenvolvimentos é uma oligarquia do capital privado, cujo            
enorme poder não pode ser efetivamente controlado sequer por uma sociedade política            
democraticamente organizada. 
Isso é assim porque os membros dos corpos legislativos são selecionados por partidos             
políticos, que são amplamente financiados, ou influenciados de algum outro modo, por            
capitalistas privados que, para todos os propósitos práticos, separam o eleitorado da            
legislatura. A consequência é que os representantes do povo não protegem de fato e de               
modo suficiente os interesses dos setores menos privilegiados da população. Além disso,            
nas condições atuais os capitalistas privados inevitavelmente controlam, direta ou          
indiretamente, as principais fontes de informação (imprensa, rádio, educação). Torna-se          
assim extremamente difícil para o cidadão individual, e de fato impossível na maioria dos              
casos, chegar a conclusões objetivas e fazer uso inteligente dos seus direitos políticos. 
A situação predominante em uma economia baseada na propriedade privada de capital            
caracteriza-se então por dois princípios centrais: primeiro, os meios de produção (capital)            
são possuídos privadamente, e os proprietários dispõem deles como acham melhor;           
segundo, a contratação de trabalho é livre [isto é, não regulada]. É claro que não há                
sociedade capitalista pura nesse sentido. Em especial, é preciso registrar que os            
trabalhadores, através de longas e amargas lutas políticas, conseguiram assegurar uma           
forma um tanto melhorada de “livre contrato de trabalho” para algumas categorias de             
trabalhadores. Mas, tomada em seu conjunto, a economia atual não difere muito de um              
capitalismo “puro”. 
A produção é realizada com a finalidade do lucro, não com a do uso. Não existem                
disposições para garantir que todas as pessoas capazes e dispostas a trabalhar sempre             
consigam achar emprego; quase sempre existe um “exército de desempregados”. O           
trabalhador está perpetuamente com medo de perder seu emprego. Devido ao fato de que              
desempregados e trabalhadores mal pagos não formam um mercado rendoso, a produção            
de bens de consumo é restrita, o que resulta em grandes privações. O progresso              
tecnológico resulta com frequência em mais desemprego, em lugar de aliviar a carga de              
trabalho para todos. O lucro como motivação, em conjunto com a concorrência entre os              
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capitalistas, é responsável por uma instabilidade na acumulação e utilização do capital, a             
qual leva a crises cada vez mais graves. A competição irrestrita leva a um gigantesco               
desperdício de força de trabalho, e também àquela deformação da consciência social dos             
indivíduos, que eu mencionei anteriormente.”[2]  
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O Novo 

Há esperança? 
Depois da descrição do capitalismo, posso ouvir dois tipos de vozes a suar nos leitores,               
“Hell yeah vamos destruir esse capitalismo como já fizeram no passado”, ou os mais céticos               
que, “Bem, okay convenceste-me que o Capitalismo é mau mas a sua remoção é              
praticamente impossível” ou até “Yah, capitalismo tem falhas, mas a alternativa não é             
melhor, olha para USSR, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietname…”. Se a esquerda             
debate com reacionários, debate muito mais entre si e qual é a forma do novo e/ou como se                  
vai construir.  

O Proletariado 
Vamos com calma, tal como o Capitalismo surgiu com o crescimento da classe burguesa, o               
“novo” viria da classe que nega-se a classe burguesa, o proletariado. Daí surge as primeiras               
teorias revolucionárias Marx e Engels. 

Contexto Histórico do Proletariado 
Tal como a Burguesia, o Proletariado foi criado num certo contexto histórico. Engels resume 
a sua história desta maneira: 
 
“O proletariado apareceu com a revolução industrial, que se processou em Inglaterra na             
segunda metade do século passado e que, desde então, se repetiu em todos os países               
civilizados do mundo. Esta revolução industrial foi ocasionada pela invenção da máquina a             
vapor, das várias máquinas de fiar, do tear mecânico e de toda uma série de outros                
aparelhos mecânicos. Estas máquinas, que eram muito caras e, portanto, só podiam ser             
adquiridas pelos grandes capitalistas, transformaram todo o modo de produção anterior e            
suplantaram os antigos operários, na medida em que as máquinas forneciam mercadorias            
mais baratas e melhores do que as que os operários podiam produzir com as suas rodas de                 
fiar e teares imperfeitos. Estas máquinas colocaram, assim, a indústria totalmente nas mãos             
dos grandes capitalistas e tornaram a escassa propriedade dos operários (ferramentas,           
teares, etc.) completamente sem valor, de tal modo que, em breve, os capitalistas tomaram              
tudo nas suas mãos e os operários ficaram sem nada. Assim se instaurou na confecção de                
tecidos o sistema fabril. Uma vez dado o impulso para a introdução da maquinaria e do                
sistema fabril, este sistema foi também muito rapidamente aplicado a todos os restantes             
ramos da indústria, nomeadamente, à estampagem de tecido e à impressão de livros, à              
olaria, à indústria metalúrgica. O trabalho foi cada vez mais dividido entre cada um dos               
operários, de tal modo que o operário que anteriormente fizera toda uma peça de trabalho               
agora passou a fazer apenas uma parte dessa peça. Esta divisão do trabalho tornou              
possível que os produtos fossem fornecidos mais depressa e, portanto, mais baratos. Ela             
reduziu a actividade de cada operário a um gesto mecânico muito simples, repetido             
mecanicamente a cada instante, o qual podia ser feito por uma máquina não apenas tão               
bem, mas ainda muito melhor. Deste modo, todos estes ramos da indústria caíram, um após               
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outro, sob o domínio da força do vapor, da maquinaria e do sistema fabril, da mesma                
maneira que a fiação e a tecelagem. 
Mas por este facto elas caíram, ao mesmo tempo, completamente nas mãos dos grandes              
capitalistas e aos operários foi assim retirado também o último resto de independência.             
Pouco a pouco, para além da própria manufactura, também o artesanato caiu cada vez              
mais sob o domínio do sistema fabril, uma vez que, aqui também, os grandes capitalistas               
suplantaram os pequenos mestres por meio da montagem de grandes oficinas, com as             
quais muitos custos eram poupados e o trabalho podia igualmente ser dividido. Chegámos             
assim a que, nos países civilizados, quase todos os ramos de trabalho são explorados              
segundo o modelo fabril e, em quase todos os ramos de trabalho, o artesanato e a                
manufactura foram suplantados pela grande indústria.” [5] 

Comunismo e o Proletariado 
Sendo assim surge a grande e a imponente palavra que assusta toda a gente e que atrai                 
tantas críticas que só a sua anunciação passou a ser uma comédia, Comunismo. Engels              
descreve da seguinte forma: “O comunismo é a doutrina das condições de libertação do              
proletariado.” [5]. Quando questionado sobre que tipo teria de ser esta nova ordem social,              
Engels respondeu:  
“Antes do mais, ela tirará a exploração da indústria e de todos os ramos da produção em                 
geral das mãos de cada um dos indivíduos singulares em concorrência uns com os outros               
e, em vez disso, terá de fazer explorar todos esses ramos da produção por toda a                
sociedade, isto é, por conta da comunidade, segundo um plano da comunidade e com a               
participação de todos os membros da sociedade. Abolirá, portanto, a concorrência e            
estabelecerá, em lugar dela, a associação. Uma vez que a exploração da indústria por              
singulares tinha como consequência necessária a propriedade privada, e que a           
concorrência não é mais do que o modo da exploração da indústria pelos proprietários              
privados individuais, a propriedade privada não pode ser separada da exploração individual            
da indústria nem da concorrência. A propriedade privada terá, portanto, igualmente de ser             
abolida e, em seu lugar, estabelecer-se-á a utilização comum de todos os instrumentos de              
produção e a repartição de todos os produtos segundo acordo comum, ou a chamada              
comunidade dos bens. A abolição da propriedade privada é mesmo a expressão mais breve              
e mais característica desta transformação de toda a ordem social necessariamente           
resultante do desenvolvimento da indústria, e por isso é com razão avançada pelos             
comunistas como reivindicação principal.” 
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Construção e luta do Novo 

O que fazer? 
Agora temos uma ideia geral do que se irá parecer o novo, agora a questão é, quando é                  
que o novo chegará? Teremos que tomar passos extras para a construção do novo? Bem               
aqui é que a discussão entre a esquerda entra em completo caos. Há diferentes opiniões,               
uns acreditam que no Socialismo num país, com construções de barreiras e um grande              
ênfase em patriotismo, outros acreditam na revolução global, onde a revolução socialista só             
existirá se todos os trabalhadores se unirem, outros acreditam que o socialismo pode ser              
realizado através de manifestações espontâneas do proletariado, outros com um Partido           
Comunista… As opiniões são várias, é de má fé julgar todo por um. Neste ponto eu tenho a                  
minha perspetiva e a minha ideologia e a minha maneira de luta, porém alguns pontos               
parecem-me serem globais. 

Massas 
Uma revolução para ter sucesso precisa de ter apoio das massas, sem o apoio das massas,                
do voto popular e da mobilização das mesmas não terás sucesso. 

Organização 
Sozinho não vais a lado nenhum, organiza-te com a tua comunidade e outros camaradas. 

Mostra apoio pelos carenciados 
O sistema que nós temos deixa certos grupos de pessoas em situações precárias, débeis,              
carenciadas e vulneráveis. É importante mostrar a essas pessoas não estão sozinhas e que              
os problemas que passam são gerais, produzidos pelo sistema e não pela sua             
individualidade, importante também mostrarmo-nos que somos aliados e que oferecemos          
uma válida forma de as ajudar. 

Estuda bem o teu contexto 
Qual é a história revolucionária no teu país? Tens camaradas revolucionários no governo?             
Tens algumas organizações aí perto com potencial? Como se manifesta o Capitalismo na             
tua área? Consegues ver a luta diária do proletariado no teu dia à dia? Sabes como                
ajudá-los? Como vais entrar em conversas com as massas? Tens impedimentos? Tens            
alguém contra ti? É a tua posição popular? Se não é, como podes torná-la? 

Lế teoria 
Importante saber contra o que estamos a lutar, saber as definições para conversar com 
camaradas e planejar ações de emancipação. 
 
Como exemplos de teoria posso recomendar os livros e textos que deixei na bibliografia              
(Sobre a Contradição - Mao Zedong, Por que Socialismo? - Albert Einstein, O Perigo              
Fascista e o Desemprego - Albert Einstein, Manifesto do Partido Comunista - Karl Marx,              
Capital, A Critique of Political Economy, Volume I - Karl Marx, Princípios Básicos do              
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Comunismo - Friedrich Engels e Sobre a Prática - Mao Zedong), também deixo aqui              
literatura de outras ideologias, Anarquismo (O ABC do anarquismo, O Conquest of bread) e              
Trotskismo (My Life, The History of the Russian Revolution, The Revolution Betrayed, In             
Defense of Marxism, Results & Prospects e What is Fascism and How to Combat it, todas                
escritas por Leon Trotsky ). 

Praxis 
Se ler é importante por a teoria em prática é uma necessidade de excelência, para não cair                 
em dogmas e na passividade. “Se se quer conhecer a teoria e os métodos da revolução, há                 
que participar na revolução.” [6] 
 
Exemplos: 
A primeira vez que a teoria de esquerda foi posta em prática foi na famosa Comuna de                 
Paris. “A Comuna de Paris foi resultado da luta da classe operária francesa e internacional               
contra a dominação política da burguesia. A causa direta do surgimento da Comuna de              
Paris consistiu no agravamento das contradições de classe entre o proletariado e a             
burguesia decorrente da dura derrota sofrida pela França na guerra contra a Prússia             
(1870-1871).”(...)”O papel governante cabia aos operários, muitos dos quais eram membros           
da Primeira Internacional. Foram proclamadas, também, Comunas em Lion, Marselha,          
Tolouse e algumas outras cidades que, entretanto, existiram por pouco tempo.” [7] 
Infelizmente a Comuna terminou no terrível episódio conhecido como a semana sangrenta            
com o massacre dos trabalhadores. 
“Ao todo, a Comuna de Paris executou cem pessoas e matou outras novecentas na defesa               
da cidade. As tropas de Thiers, por outro lado, executaram 20 000 pessoas, número que,               
somado às baixas em combate, provavelmente alcançou a cifra dos 80 000 mortos. 40 000               
pessoas foram presas e muitas delas foram torturadas e executadas sem qualquer            
comprovação de que fossem de fato membros da Comuna. As execuções só pararam por              
medo de que a quantidade imensa de cadáveres pudesse causar uma epidemia de             
doenças.” [8] 
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Reacionários 

Revolução e os reacionários 
A construção do novo nunca foi feita sem oposição. Infelizmente estamos todos em             
desvantagem, somos menos e estamos a falar de instituições fortes e grandes, as massas              
estão envoltas em grandes pressões sócio-econômicas, onde nos seus trabalhos são           
incentivadas a uma posição apolítica de forma a serem mais produtivas, também esta está              
rodeada de vários anos de propaganda anticomunista e anti-socialista. 
Em mudanças existem sempre três posições que são partilhadas, os revolucionários, os            
reacionários e os niilistas. É importante perceber quem são os nossos inimigos e quem são               
os nossos amigos. "Conhece o teu adversário e conhece-te a ti próprio que poderás, sem               
riscos, travar um cento de batalhas" ~ Suen Tse. 

Liberais 
Os liberais apresentam-se como gente racional, defensores da liberdade, mas no entanto            
rejeitam a mudança, como dogma, acreditam simplesmente que é impossível o sistema            
atual acabar. Mascaram-se de sabedores de tudo, da economia e escondem o progresso da              
história. Para eles não há classes, há pessoas trabalhadores e todos trabalham para ganhar              
o que têm. Capitalistas e burgueses para eles não existem, e atiram as culpas ao governo.                
Pretendem tirar poder ao governo e o estado em favor da liberdade da exploração e da                
escravidão. O Albert Einstein lançou uma crítica que passo a citar: 
 
“Será aconselhável que um não especialista em assuntos econômicos e sociais manifeste            
pontos de vista sobre o tema “socialismo”? Por várias razões, eu acredito que sim. 
Comecemos considerando a questão pelo ponto de vista epistemológico [isto é, que analisa             
o próprio conhecimento científico]. Poderia parecer que não houvesse diferenças          
metodológicas essenciais entre a Astronomia e a Ciência da Economia: nos dois campos,             
os cientistas tentam descobrir leis que sejam aceitáveis de modo generalizado para um             
determinado grupo de fenômenos, com a finalidade de tornar compreensível a interconexão            
desses fenômenos do modo mais claro possível. 
Na realidade, diferenças metodológicas existem. No campo da Economia, a descoberta de            
leis gerais é dificultada pela circunstância de que os fenômenos econômicos observáveis            
são com frequência afetados por muitos fatores que é muito difícil avaliar separadamente. 
Além disso, como é bem sabido, a experiência acumulada desde o início do assim chamado               
período civilizado da história humana tem sido grandemente influenciada e limitada por            
fatores cuja natureza de nenhum modo é exclusivamente econômica. 
Por exemplo, a maioria dos grandes Estados da história deveu sua existência à conquista.              
Os povos conquistadores estabeleceram a si mesmos, legal e economicamente, como a            
classe privilegiada do território conquistado; apossaram-se do monopólio da propriedade da           
terra e designaram uma classe sacerdotal a partir de suas próprias fileiras. Os sacerdotes,              
no controle da educação, fizeram da divisão da sociedade em classes uma instituição             
permanente, criando um sistema de valores pelo qual o comportamento social das pessoas             
passou a ser guiado desde então, em grande medida em nível inconsciente. 
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Mas a tradição histórica começou ontem, por assim dizer. Em nenhum lugar nós superamos              
de fato o que Thorstein Veblen chamou de “fase predatória” do desenvolvimento humano.             
Os fatos econômicos observáveis pertencem a essa fase, e as leis que podemos derivar              
deles não são aplicáveis a outras fases. Como o verdadeiro propósito do socialismo é              
precisamente superar a fase predatória do desenvolvimento humano e avançar para além            
dela, a Ciência Econômica em seu estado atual pode esclarecer bem pouco sobre a              
sociedade socialista do futuro.” [2] 
 

Conservadores, Fascistas e os Nazistas 
Outro tipo de reacionários são os que defendem os valores a pés juntos. Falam de               
superioridade, de glória passada, de indivíduos heróis que levaram a o país e a humanidade               
a novas eras, mais uma vez falham em ver nesses tempos os seus pontos negativos e os                 
esforços coletivos da classe trabalhadora que permitiu os feitos em primeiro lugar. Além da              
retórica épico-gloriosa, defendem que os problemas socioeconômicos da sociedade são          
causados pela deterioração dos valores pelo tempo e por um ou vários grupos de pessoas.               
Atiram as culpas de problemas de criminalidade às minorias, culpam os imigrantes pelo             
desemprego e pela falta de segurança. Mais uma vez, conservadores, fascistas e os             
nazistas sofrem pela falta de capacidade de analisar o sistema em que vivemos e as               
classes que nela existem. Albert Einstein também lançou uma crítica a este tipo de retórica               
num artigo escrito na New York Times: 
 
“Quase toda a gente neste país considera o regime e o modo de vida fascistas um                
mal contra o qual nos devemos defender por todos os meios disponíveis. É             
reconfortante ver os espíritos concordarem nesse ponto. Mas uma tal unanimidade           
não existe nem acerca da natureza desse perigo nem sobre os meios a mobilizar              
para o afastar. Exprimirei o meu ponto de vista sobre este. 
Eu tive oportunidade de observar a propagação da epidemia na Alemanha. Não é             
sem dificuldades nem reticências que o homem renuncia às suas liberdades e aos             
seus direitos. Mas basta que um povo se veja, em grande parte, confrontado com              
uma situação insuportável para que se torne incapaz de um julgamento são e se              
deixe abusar voluntariamente por falsos profetas. "Desemprego" é a palavra terrível           
que designa essa situação. Também o recear do desemprego é igualmente           
lancinante. 
A ausência constante de segurança económica engendra uma tensão que as           
pessoas são incapazes de suportar a longo termo. Essa situação será ali pior do              
que aqui porque, num país fortemente povoado e dispondo de recursos naturais            
extremamente limitados, as flutuações económicas fazem-se sentir com ainda maior          
dureza. 
Existe também aqui uma situação semelhante; o progresso tecnológico e a           
centralização da produção provocaram um desemprego crónico e uma parte muito           
considerável da população em idade de trabalhar luta em vão para se integrar no              
processo económico. Sobreveio desde então que tanto aqui como lá os demagogos            
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encontraram algum sucesso provisório mas, graças à existência neste país de uma            
mais forte e mais avançada tradição política, eles não duraram muito tempo. 
Estou convencido de que só medidas eficazes contra o desemprego e a            
insegurança económica do indivíduo poderão realmente afastar o perigo fascista.          
Por certo é necessário contrariar a propaganda fascista levada a cabo do exterior.             
Mas é preciso abandonar a ideia errónea e perigosa de que alcançaremos o fim do               
perigo fascista através de medidas puramente políticas. Tudo se passa, pelo           
contrário, como quando existe uma ameaça de contágio pela tuberculose. É           
certamente bom que existam medidas de higiene impeditivas logo que entremos em            
contacto com os germes da doença, mas uma boa alimentação é ainda mais             
importante, dado que ela reforça as defesas naturais do indivíduo contra a infecção. 
Todos os que se interessam pela salvaguarda dos direitos cívicos neste pais devem,             
por conseguinte, estar disponíveis também a procurar de forma sincera uma solução            
para o problema do desemprego, tal como devem prestar-se aos sacrifícios           
necessários para a alcançar. É preciso então perguntar se não é justificado            
sacrificar uma parte da liberdade económica se isso permitir em contrapartida           
garantir a segurança do indivíduo e da comunidade política. Não é preciso            
considerar estas questões de um ponto de vista sectário, pois trata-se de nos             
defendermos contra um perigo que a todos diz respeito. 
O desempregado não sofre somente por estar privado de bens de primeira            
necessidade. Ele sente-se ainda excluído da comunidade humana. Ele vê recusada           
a possibilidade de colaborar no bem-estar geral; não goza de nenhuma           
consideração, sendo mesmo percebido como um fardo. É absolutamente natural          
que ele tenha o sentimento de que nós procedemos incorrectamente perante ele e             
que, procurando desembaraçar-se por si mesmo, tenha pouco a pouco recorrido a            
meios ilegais, a actos criminosos. 
Mas, se um dentre eles consegue mesmo assim encontrar um emprego, após um             
período mais ou menos longo de desemprego, ele não é mesmo assim um homem              
livre, porque é inevitável que receie encontrar-se, em breve, de novo no            
desemprego. Esse estado de tensão bem real dos que têm um emprego, junto ao              
desemprego bem real daqueles que perderam o seu, torna as pessoas amargas. Na             
busca de uma saída, eles concedem sem discernimento a sua confiança ao primeiro             
que chegue a prometer-lhes uma melhoria da sua situação. É aí que reside o perigo               
político do desemprego. O perigo de ver o desemprego ameaçar a democracia é             
particularmente elevado quando são jovens aqueles que devem suportar essas          
amargas decepções; eles preferem não importa que combate à resignação e a sua             
falta de experiência torna-os cegos aos perigos e aos riscos que comporta uma             
ação irrefletida.” [9] 
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O que será? 
Agora respondo à pergunta anunciada no título, o que será? Qual é o futuro e qual é o                  
passo seguinte? Me dirijo a vós, trabalhadores, todos os que ganham salário, todos que              
vendem oito horas por dia a alguém. Não se deixem enganar por dogmas, a história fala por                 
si, nada é permanente, dantes haviam escravos e eles tiveram a sua liberdade, dantes              
haviam reis e eles tiveram as suas guilhotinas. O amanhã é o contínuo dessa história.               
Quem traz riqueza ao mundo, são vocês, sem vocês o mundo não se movia. Não é o donos                  
das fábricas que costuram as camisolas e sim vocês, não são os donos das quintas que                
apanham e cuidam da fruta e sim vocês, não são os donos das lojas que prestam serviço                 
ao cliente e sim vocês, são vocês que fazem o trabalho duro e produtivo, e o que vos dão?                   
Salário para se sustentarem com comida e trazer mais trabalhadores ao mundo. É esse o               
futuro que querem dar aos vossos filhos? Levantem-se mostrem as vossas forças,            
enfrentem os vossos donos de 8 horas do vosso dia (mais as que são extra, ou as que                  
roubam do tempo de lazer), os patrões, os empregadores, os capitalistas, as fábricas, as              
lojas e os campos, mostrem que vocês conseguem se organizar, conseguem se coordenar.             
Eles não se chateiam e deixam o stress para vocês, eles não se cansam e deixam vocês                 
escorrer o suor, eles não se magoam e deixam vocês escorrer o sangue das feridas. Para                
que se esforçarem se são eles que ficam com os frutos do vosso esforço? Para que se                 
chatearem se eles lucram com os vossos nervos? Falem com os vossos camaradas             
trabalhadores, se organizem e reclamem direitos! 
A crítica não fica por aqui, há muitos outros que exploram os vossos suores, pessoas neste                
mundo que nada produzem, que no entanto são recompensadas mensalmente pelo           
trabalho do trabalhador. Há casas para toda a gente, mas tem que haver pessoas que               
compram às dezenas e centenas de propriedades para vender o privilégio de dormir numa              
cama com teto, com um custo mensal ou um custo permanente com valores enormissimos,              
há comida para toda a gente, mas no entanto nas crises despeja-se comida nas ruas para                
assegurar lucros, eles é que cometem erros, investem no que não deviam e fazem              
contratos que trazem prejuízo, mas são vocês que levam as consequências, perdem            
trabalhos e veem os salários serem cortados.  
O inimigo é grande, forte e armado, mas o nosso inimigo depende do nosso trabalho,               
paramos de trabalhar e ele estremece, mostramos união e ele chama a cavalaria,             
reclamamos os nossos direitos e ele chamam de guerra civil. O futuro é agora, a mudança                
começa em nós, olha para o ombro de teus camaradas que trabalham, luta por todos, por                
vocês e pelos vossos filhos, e assim todos quebraram as suas correntes! 
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