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EDITORIAL

1998 ainda não terminou, mas talvez já possamos começar o seu balanço.  Em ano de campeonato  mundial de futebol e eleições gerais, não há melhor negócio do que o negócio do espetáculo.  Em julho, a crise econômica submerge a Rússia, arruína  o Japão e afunda os tigres asiáticos.  Impávidas, as tecnocráticas doutoridades brasileiras asseguravam que as reservas cambiais – que  totalizavam, até o final de agosto, 70 bilhões de dólares - manteriam o Brasil a salvo da bancarrota anunciada. Mas, por via das dúvidas, elevaram a taxa de juros para 49,75% ao ano, no começo de setembro, com o objetivo de impedir a retirada do “capital especulativo” e para que as ditas reservas se mantivessem. Tudo em vão: um mês depois, 40% das reservas, o equivalente a 28 bilhões de dólares, já tinham levantado vôo e as trombetas do juízo final começaram a soar.    

Nesse ínterim, os franceses ganhavam  a taça mundial do futebol. Mas os brasileiros,  sempre muito ordeiros e progressistas, além de  patriotas, contentaram-se com o vice-campeonato e reelegeram Fernando Henrique. Eis que o ungido pelo capital volta sem ter ido, e  - antes mesmo de concluir-se como tragédia -  se desencadeia como farsa: Fernando bis, o anticlímax ou a apoteose da mesmice. 

É bem verdade que, apesar de ter sido reeleito no primeiro turno, Fernando Henrique foi derrotado pela soma dos votos nulos e brancos com as abstenções. Ou seja, não repetiu o feito de 1994. Se, na eleição majoritária, FHC não foi lá muito bem, nas ditas proporcionais, o resultado foi ainda pior. Para bom entendedor, isto significa que, no segundo mandato,  o erário público será distribuído com maior freqüência, além da habitual e faraônica prodigalidade, para satisfazer a mui fiel e disciplinada base parlamentar  (direita neoliberal) de apoio ao governo, sem prejuízo de eventuais namoricos com a oposição (esquerda populista), sequiosa de afagos  em espécie...

Mas, de um modo geral, excetuados alguns sobressaltos conjunturais, a hegemonia burguesa continua intacta, em que pesem o uso recorrente do aparato repressivo e as habituais chacinas, tão necessárias para que seja mantida a velha e boa paz dos cemitérios. Baluartes inexpugnáveis da democracia, os supremos direitos humanos e as insubstituíveks ONGs estão a postos, juntamente com os sindicatos e partidos (todos os matizes do arco-íris parlamentar que vai da extrema-esquerda trotskista ou PSTU, à extrema-direita malufascista, do PPB), em pleno vigor,  como dispositivos de cooptação e sempre eficientes tapacus do terrorismo estatal.

Nos últimos seis meses, a taxa de desemprego mais do que dobrou. Segundo estatísticas publicadas por órgãos governamentais, um terço da força de trabalho está regularmente empregada. Os restantes 70% apenas sobrevivem, à míngua de tudo. A esquerda do capital aguarda sua hora de mostrar o serviço, a hipótese de que venham a ser transbordados os mecanismos institucionais da consenso e aparatos repressivos do estado. Derpotada nas urnas, a variante stalinopopulista da social-democracia sonha com a possibilidade de um terceiro turno nas ruas. Deste modo, arregimenta seus indefectíveis apêndices mais ou menos radicalizados - trotskistas do PSTU e anarcomaoístascristãos -,  confiando no agravamento da crise para,  uma vez mais, prometer a omelete e, mais uma vez, deixar as cascas dos ovos quebrados para as desmemoriadas e aturdidas massas  proletárias. 

COMUNITARISMO SEPARATISTA OU COMUNISMO ANARQUISTA?

	Organizações supostamente revolucionárias, de diversas linhagens e tendências, freqüentemente empregam o termo “comunista” para denominar realidades sociais muito diferentes e até incompatíveis entre si. Tais diferenças de opinião têm servido habitualmente para deflagrar polêmicas tão ferozes quanto inúteis, nas quais se engalfinham os seguidores de todas as seitas políticas, justificando-se reciprocamente na feroz perseguição de seus respectivos dissidentes. De um modo geral, a teoria da práxis revolucionária utiliza o vocábulo “comunismo” para designar o processo histórico-universal, o movimento no sentido da auto-instituição revolucionária de um agrupamento humano complexo, fundado em profundas e eficazes, posto que orgânicas, relações sociais entre seus membros, que compartilham um existência radicalmente comunal, em escala planetária 

	Contudo, hoje e sempre, nada impede que indivíduos se agrupem em pequenas comunidades, separadas e/ou isoladas da sociedade global, pma vez que tenham reunido as condições mínimas para sobreviver e se reproduzir coletivamente. Assim( por exemplo, o finado movimento hippie acumulou inúmeras experiências mais ou menos duráveis de vida comunitária que, no sentido lato e com alguma benevolência, talvez fosse possível chamar de comunistas. Ou, mais exatamenpe, “comunistas primitivas”, por rejeitarem completamente as técnicas e recursos existentes na sociedade capitalista circundante. Na prática, porém, a questão é: quanto mais a comunidade repudia os meios e instrumentos disponíveis, tanto maior será a quantidade de trabalho exigida para a mera sobrevivência, limitada e empobrecida, de seus membros.

	Cabe ressaltar que essa comunidade – incluída, queiram ou não os seus membros, no espaço de soberania de uma sociedade mais vasta, urbana e mercantil, ou seja: capitalista – estará sempre confrontada a uma vizinhança hostil, formada pelos indivíduos (eleitores, cidadãos, contribuintes e consumidores) que optaram pela ilusória segurança da sociedade englobante, além da costumeira intromissão da polícia, dos assistentes sociais e outros zelosos funcionários do onipresente aparato estatal. Se considerarmos as inúmeras dificuldades objetivas – para não falar das subjetivas, entre as quais a mais difícil de superar seja a mentalidade egocêntrica e impregnada de valores burgueses da maioria das pessoas, incluídas as que se julgam revolucionárias e optaram voluntariamente pela experimentação comunitária – é extremamente improvável que a comunidade dure mais do que o tempo necessário a para sua instalação.

	Há quem tente argumentar, tomando por base hipóteses etnológicas segundo as quais, historicamente, as primeiras comunidades eram nômades, que o problema estaria no sedentarismo, na territorialização da comunidade. Mas tudo indica que essa distinção (nômade x sedentário) é irrelevante para o tema em questão. O que determina a natureza ou o caráter de uma comunidade são as relações estabelecidas (mais ou menos livre e conscientemente) entre as pessoas que a compõem. Atualmente, o capital exerce a dominação total, ou seja: todas as sociedades são capitalistas. O capitalismo se mantém e se reproduz ampliadamente mantendo e reproduzindo, por sua vez, ampliadamente a divisão e a fragmentação, ou seja, a alienação da humanidade.  Divisão em classes sociais, sexos, raças, etnias, nações, etc., e até mesmo no interior da estrutura psíquica dos indivíduos, esquizofrenizando-os. Portanto, almejar séria e concretamente uma sociedade comunista implica o compromisso efetivo com a revolução social total (cultural, antipolítica e antieconômica, destruição criadora necessariamente violenta e armada).

	O comunismo que queremos e pelo qual lutamos exige a completa destruição do capitalismo e de todas as formas de alienação: classes sociais, propriedade privada, a produção de mercadorias, o dinheiro, etc. Repudiamos a pseudo-solução autogestionária – que além de escamotear teoricamente a indispensável revolução proletária, visando a inviabilizá-la na prática, defende a administração das empresas pelos trabalhadores –, pois esta nada mais é do que a gestão operária da exploração capitalista.

AÇÃO DIRETA

	Os sindicatos e partidos já não têm qualquer importância na luta dos proletários contra o capital. Mas a luta continua, a crise se agrava e a resistência dos trabalhadores  se desenvolve  também. Com a redução da taxa de lucros, os capitalistas intensificam ainda mais a exploração e, com isso, exasperam os antagonismos sociais. Contra o poder do capital, cuja eficácia segue aumentando, os velhos métodos de luta se tornaram obsoletos. Novas formas de luta aparecem espontaneamente, nas greves selvagens: é a ação direta. Ação direta é a luta dos trabalhadores que não aceitam intermediários, sejam eles burocratas sindicais ou chefes partidários. Uma greve é “selvagem” (ilegal ou não oficial) por oposição às greves deflagradas pelos sindicatos, sempre respeitosas dos  regulamentos e leis.
	O combate dos proletários contra o capital seria impossível sem a organização. Esta nasce espontaneamente, às vezes assim: os trabalhadores, atribuindo a ineficácia da luta aos defeitos pessoais dos  velhos dirigentes e furiosos com os sindicatos tradicionais, fundam um novo sindicato, à frente do qual põem os militantes mais enérgicos e confiáveis. A princípio, as lutas se tornam mais duras, encarniçadas. Mas, com o tempo, o novo sindicato, se não cresce, revela-se fraco, qualquer que seja o seu ativismo. Se cresce, logo adquire os mesmos vícios dos sindicatos tradicionais. Após terem vivenciado experiências deste tipo, os operários aprenderão a importância de manter inteiramente em suas mãos a direção de suas lutas. Isto é: toda iniciativa e decisão emanam dos próprios trabalhadores. 
	Mesmo existindo um comitê de greve – indispensável quase sempre, pois os trabalhadores não podem estar permanentemente reunidos – tudo será feito pelos grevistas, que permanecem ligados, repartindo entre si as tarefas e decidindo diretamente todas as ações  a efetuar. A decisão e ação, ambas coletivas, formam um todo.
	A primeira tarefa a executar, a  mais importante, é fazer propaganda e tentar estender a greve. A pressão sobre o capital deve ser cada vez maior. Diante do gigantesco poder do capital, não somente os operários, como indivíduos, são impotentes; mas todo e qualquer grupo de trabalhadores que permaneça isolado. A burguesia sabe disso, e a única coisa que a faz ceder é o medo de que a greve se torne geral. A possibilidade de vitória é tanto maior quanto maiores sejam a vontade coletiva nitidamente expressa e o número de trabalhadores em luta.
	Quando a greve se estende, o descontentamento dos trabalhadores é imenso e há motivos de sobra para a explosão social. É por si mesmos que os trabalhadores entram em luta. Quando se sentem isolados, com medo de perder seus empregos, ignoram seus companheiros e, na ausência de unidade, recuam diante da ação. 
	Mas, uma vez que tenham começado a lutar, transformam-se: o medo e o egoísmo são esquecidos e novas forças jorram. O sentimento comunitário, a própria comunidade, a solidariedade e a abnegação despertam-lhes a coragem e os estimulam na determinação de ir até as últimas conseqüências. Este sentimento é contagioso e o exemplo  subleva outros proletários, que sentem nascer em si próprios as mesmas forças, a mesma confiança em si e em seus irmãos de classe. Assim, a greve selvagem, como o fogo num rastilho de pólvora, se estende, alcançando outras empresas e englobando massas cada vez mais numerosas  e  importantes de proletários em luta.
	Tal resultado não pode ser obra de um pequeno número de chefes, de burocratas sindicais ou de novos porta-vozes. Ainda que, sem dúvida alguma, a ousadia de alguns camaradas resolutos possa impulsionar fortemente a ação, faz-se necessária a vontade de cada um e a ação de todos. Mas os trabalhadores não devem somente agir, é preciso que imaginem, reflitam e decidam por si mesmos. Os trabalhadores jamais devem entregar ou delegar a responsabilidade de decidir a um sindicato, um partido ou qualquer  organização que se encarregaria por eles de solucionar os problemas. Os trabalhadores têm de assumir totalmente a luta, pois sabem que a vitória ou a derrota só depende deles. Eram passivos, são ativos; eram indivíduos isolados, que se importavam apenas consigo mesmos, são agora um grupo unido e consciente de sua força.
	As greves espontâneas apresentam outro aspecto importante:  a divisão dos trabalhadores em sindicatos diferentes é anulada. No mundo sindical, as rivalidades corporativas contribuem para separar os trabalhadores em categorias e setores, debilitando a classe operária. Há países em que diferenças étnicas e religiosas, além de políticas,  levam  à criação de sindicatos católicos, socialistas, etc., separando os trabalhadores uns dos outros. Deste modo, quando ocorre uma greve, permanecem isolados, sem se  deixar contaminar  por idéias de solidariedade e deixando para a burocracia sindical a responsabilidade de negociar e fazer acordos com os patrões. Numa greve selvagem, caracterizada pela ação direta, as diferenças perdem a importância e o interesse, porque a unidade é uma necessidade vital. E esta unidade existe, pois sem ela não haveria luta. Todos os que trabalham numa fábrica, que estão na mesma situação, submetidos à mesma exploração, lutam contra o mesmo patrão e se reencontram na ação comum. As antigas divergências, resultantes de pendências sindicais ou religiosas, apagam-se. Espectros do passado, estão quase esquecidos na realidade viva e nova que constitui a fraternidade na luta comum.
	A greve selvagem se caracteriza pelo grau de espontaneidade, pela iniciativa pessoal dos trabalhadores envolvidos, que mantém em suas mãos toda atividade e decisão. E também pela unidade na luta, que, ultrapassando todas as antigas divisões corporativas e outras mais, se realiza a partir da empresa. Mas isto não significa por si só que os ventos tenham mudado e que a vitória é certa. Nada disso. A greve selvagem conduz, na maioria das vezes, à derrota, porque as lutas continuam sendo muito limitadas, não assumindo um caráter de greve de massas. Somente em alguns casos favoráveis conseguem evitar ou reduzir a degradação das condições de trabalho e de vida. Sua importância reside no fato de mostrarem um vivo espírito de luta, uma vontade de auto-afirmação coletiva que brota  de seus compromissos  para com sua família e seus companheiros de luta. Assim se reencontram, desenvolvem a confiança em si mesmos e a consciência de classe.
	Quando as greves selvagens eclodem, mais ou menos simultaneamente em vários lugares, envolvendo grandes massas de trabalhadores, ramos inteiros da indústria, cidades ou regiões, estendendo-se cada vez mais, a organização tem de assumir novas formas. 
	Torna-se, então, impossível reunir numa única assembléia todos os proletários em luta.  Mais do que nunca, porém, a compreensão mútua se faz necessária para a ação comum. Formam-se os comitês de greve, agrupando os delegados (representantes) eleitos por todos os grevistas. É claro que esses comitês de greve nada têm em comum com os secretariados formados por burocratas sindicais. Nascem da luta, da necessidade de unificar o movimento, dando-lhe direção e objetivos claros. 
	Os comitês de greve não têm qualquer poder. Os delegados,  que não são sempre as mesmas pessoas, limitam-se a exprimir a opinião e manifestar a vontade das assembléias que os elegeram.  
	 Mas os delegados não são simples mensageiros, têm um papel preponderante na discussão, encarnando as convicções dominantes. Nas reuniões dos comitês, as opiniões são discutidas e examinadas à luz das circunstâncias. As deliberações e resoluções são retransmitidas pelos delegados às bases que os elegeram, as assembléias de grevistas. Dessa maneira, o trabalhador na fábrica toma parte nas deliberações. É assim que, no caso de grandes massas de proletários em luta, fica assegurada a unidade de ação.
	Bem entendido, a unidade de ação não significa que os trabalhadores aceitem sem questionar as decisões do comitê de greve. A unidade é uma resposta espontânea às exigências da situação, numa atmosfera de livre e apaixonada discussão, em que os interessados decidem  o que   fazer.  Pode acontecer que os comitês, após considerarem tudo minuciosamente e não tomarem uma decisão, sejam ultrapassados pelos trabalhadores, que  desencadeiam uma luta de massas. Também é possível que os trabalhadores, antes decididos a fazer greve, vacilem no momento de agir, e a greve não aconteça.
	Quando os proletários se lançam à ação direta, novas formas de organização e de luta surgem, contrapondo-se aos sindicatos domesticados e às greves que respeitam as leis burguesas. Então, acontecem as greves espontâneas, formam-se os comitês de greve e, a partir destes – unificando e coordenando as lutas, atuando já como órgãos de insurreição e de poder -, os conselhos operários.
 

