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NOTA SOBRE OS TEXTOS DE JAM!L*

o~
te "Jamil Rodr1gues

em an~lise forAm escritos pelo militafr

textos o~

da Vanguerda Pep'...llêr RevoIuc íonár a (VPR) o entre

IT,

í

meados de 1969 e outubro

d

1970.; ~poc'" em que o autor

mesmo ano , e· publicados
já es tevano

intituiado O CAMINHO DA VANGUARDAv
tivamente

extensa:

que, atrav~s

provavelmente

daquel~

e~fiioe

pela

VPR em fins

O conjunto

de

dos t.ex tos ,

foi precedido de uma INTRODUÇ~O reI&-

da d reção da VPR, onde se explicava
í

públic8ç~o,

a Organização

procurava divulgar as co~

ordenadas' b~sicas de sua teorização fora do círculo de seus militantes.
liA

Vanguarda Armada e as Massas na Primeira

central, que deuiorj,g6m aos demais
esclàrecer

G

pre fundar- as teses
Os textos

nem s~~pre
tiCQ;

n

e

Nossa

teoria

do Proletariado;

O acesso

elaborados

nele

justamente

ti o texto

para tentar

s 1ram publicados

a esses

Revolucion~rü:;

na seguinte

:1111 O Cadter
0

V•. Luta Armada e Conjuntura

VJI"A

textos

.'

esboçedas-,
ordem,

~ a ordem crono16gica em que for m scritos: 10 Teoria

Quem são as massas;

of'

p

Fase da Revoluç~o"

PoHtica;

que
e Pr -

da Revo Iução ;

rvo

VI. A d.í t adure

Vanguarda Armada e as Massas n~ Primeira Fas- da

devo a Daniel Aarão Reis Filho, que

seu arqu~VOt e a quem agradeço

o

me abriu

2I.

OBSERVACOES PRELJ~nNARES
=
_
li

.~~"""'.

_

é part~ de um estudo sobre a luta armada

Este trabalho
contr

a dit dura militar

a palavra definitiva
dos, vistos

quel81 Iut.a,

da d r

sobre o p.~vimento, n~~ visa a "condenar os erros" cometl

muito~ anos depois e noutra conjuntura

trlbuir adjetivos

qualquer

no Brasil ap6s 1964, qu~ n~o tem a preten~~o

pejorativos

às diversas

como os de "volur.tarisrtlo

poHt1câo

organizaç5es

ltrrdlitarismo"

N

,

outro rétulo estigmatizan~eo

E~S0S

a-

Seria simples

armadas

envolvidas

na-

"mass ame " , wobreiris-

l'

í

adjetivos

rn si mesmos

nada rev~

1 m, antes esconds~ o real sentido do ~~v~ecnto armado nas d~cadas de 60 e 70
no Bras
d~pois9

í

L,

Essas

pejorativas

expressões

podendo ser utiliza~usf

mas cabGria

t6rico ~, mais que isso~ entender

cons tatável

que tem recebido

plico buscar

a dinâmica

anos

naquele momento his-

explicá-lcs

por que grand~ parte da esquerda

foi levada a um movimento
compreendes

real,

têm uma base

mui tos desses

"rótulos

int(~ma da esquerda

br8sil~ir~
11 g

o que im-

bras Beira

no per ío-

do, inserida na h.ist.6ria do Br<ilsil e do Inundo, bem como os pressupostos
cos que embas0ram

(i}

luta armada.
Aqui t.ambémnão se pretende

do de criticar

percorrer

a luta da esquerda armada) aplicando-lhe

mostrando

mostrada

lênin. TrotSK~p Stálinp Mao, Guevara ou

forme a preferAncia

que s esquerda

te6ricão

Ae contr§rio,

esquerda armada de livrar-se

o caminho equivoca-

uma suposta

reta da revoluç§o,
por ~larxf

ti!6r,!

teoria c0l:

teria se desvi do dessa teoria

caberia

pelo PCURSS, con.â

r~cuperar

dos dogmas ~ das "verdades

n

a tentativD

absolutas

da

que impedem

de'

o rac
t

ícc ínão

e têm

revc Iucdcnarã

bem

-

/

pouco,/dialéticar.

9

e ao mesmo

emen te do movimento da realidade

que~ como se pode hoje constatar,

tempo de buscar dar

no Brasil

essa tarefa tenha sido

co.

e no mundo , ainda
~ç~u

demais para

que a esquerda armada pudesse dela '~desemcubir~
Dessa 6tica~
nes te t rabalho
upostos

procuram

entender

nossas

reflex6es

o :~omento

teóricos que lhes deram basef

sobre os textos analis dos

em que for m escritos

uscando

s~~pre resgatar

$

os pr es»

as eventuais

3contribuiç~es

que po~sam dar s uma análise

critica da realidade

leira, mas sem ·deixar de apontar o que em nosso entender

social bra~i-

s o suas eventuais

lacunas e equ!VOCOSe
A esquerda
em diversos

b0, subdividia-se

OperSria

nos anos 60 e 70, como se s~

grupo~p organiz~ç~es

oriurtdos de cis5es do Parido
tica

a~'ada brasileira

Comunista

G

partidos, na maior parte

( peB). mas t mbém da Poli-

Brasileiro

( POlOP )p da Aç~o Popular ( AP )

do Partido Comunista do

.~

em

orgênizsçt)es armadas py;1fJOll!rO de.

sil ( PC elo B ). A'Jf..
maiores e mais radicais
m11itantesr

em volume de aç3es,

em penetraç~o

e repêrcuss~

pela;'ordênt, 8 Aç~o Lâber t sdo ra N5cionol ( AlN ) e
cionârü~

( VPR ),

no m~)(imoJ alguns
simpatizGntt!s

e índa que a esquerda

~ "contatos"

Da! nosso interMse

era conhecido,
rico

e bases

snálise

nc1l

patente

poloneses

í

(Su1ça), ondo ficara
de

J mil,

e-nttlc

81guns

reflexões

nome de gu~rr

Ladislau
no início

Oowbor,

que

uma vinculaç~

sobre os

pelo qual

princip~l

de 1968,

( MNR )~ nn maioria

do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola~
zad cados no Brasil,

s us

a luta armad~.

teó-

inda se·ÜI no-

da pelOP com militantes

paulista

at'

qee embasaram

fszer algumas

A VPR surgiu

@~olucion§rio

que Unhiml tido

mesmo incluinào

duas o t'g€lnizaçBes •• Neste trabalho?

como todos sabem, o professor

movimento N~cionaliste

-governador

dessas

Rodr í.ques, ou simplesmente

ma, de uma fuslo da dissidência

baixa

te6ricos

mais amplo, procurar~~s

da VPR do 1969 em diantee

tenh~ envo Iví.do.

da apoio .• Foram também as organizações

os postulados

maior

parte de um estudo
de J€tmil

no seu conjunto
p

foram,

Popular Revo Iu-

Vangu(i!rde

SI

poucos m.11h:::!resdê p s soas , se tanto

mais a fundo assumiram

t extos

armsd

nacional

vindos do

ex-ml1it~T~S de

muito grande com o

J2mi!, filho

0)(-

de lmigrélnte3

atuou na VPRde 1968, quando '101teu da Europa

anos trabalhando

e estudando

econ~mis~ at~ ~bril

1910. d~t4l em que foi preso, sendo Líber tado nem dois meses mai.s tarde,

junto

com outros

prisioneiros

po11ticos,

em troca

dor. al@!TI~o, seqiies t.rado por

um comando da VPR

h de e l ebe r

que abordare!mos,

ção dos textos

tado teórico e "veterano'; da VPR,cmboril
ç~op

n~m seu dirigente

central organizador

@

da libart~ç~

do ernb~i)(8-

da ALNe Em meados de 1969,

Jamil

tinha

d~

28 anos e er a respei

nt:lo fos se edn íco Rte6rice
( como fora Marigh&lla

da organiz,ã
na ALN )e

4Como um todo,.·~

w.-ovirne,'1to da esquerda

-$0 por um profundo r@p6dio à elabo reção
c

"r vo Iucãonârd

ve s ",

".

"abs t rat.as"

í

de cut.r

atitude

E5S

~

6ric~jI

í

qUI!

tr

S'é

no interiordtl

V&1lV~

como s POLOP~ discussões
"lmobilis

!;

que) na prãt

pel Lt ãco, A teoria

sileira seria fruto n~tural

da prática revolucioná~ia,

a partir

a teoria

das eçõ es armadas)

tinha

que ser

í.zou-

t~!

a ação pr

privilegiando

era uma r eação às d scus sões

e "est6r6is"

~ orgómizaç8es

t

armada carect.er

":1ntermint'
PCB a t mbêm

í

ce f segundo

a

da r eve l.ução br1!

surgiria

naturalmentG

cons t.í tufda ":"Ia Iu ta",

não em "discussl)es de gabin~te(IJe Oai a raridade, ou mesmo a super.ficiaHdade, dos textos tooricos sobre a luta
lcs prÓprios militanteso
gr

e 'pragmático
,

fil.§tiCO

11

Ser't'l

aos textos

uma análise

tna'~.s

aprof'ondade , As teses

te6rica ~obre o par!ado) feita por um militante

no calor

então era uma das ol9anizaç8es mais avessas a

tidss como abstraç~es

real de vida. Na Introduçdo

do movimento

da J~mll~ a VPR'quasé pede de eufpas

ressaltando

de Jamil

nos de pr~tiea de luta ar ads pela VPR~ e um raro

da própria lutao A VPR at&
teorizaç~es~

tinham em geral car~ter pro~

Os textos p oduzidos

s o fruto de quas~ dois
ex~~plo de reflex~o

armada no Brasil escritos na êpoca pe-

por apresentar

uma teor s ,
í

qu- ~la n~o estava acabada~ que era produto de quase dois anos

de prStic~ armada das' o rqan f zsções a que seria modificada

se essa prática, estando aberta à contribuiç&o
Jamil just1ficou~se

no sentido

de todo militanteo

de que , depo s de
í

estava afastado o perigo da teoria ser

desculpa

conforma avançasO próp~io

o s anos de luta

armada)

í

para c imob1lismo

p

devendo

recupera~ seu papel na revoluç~o.
Os textos foram elaborados

por Jamil

de meados a outubro

de 1969, talvez no auge da lute armada no Brasil, ~poca do seqües t ro de
ba íxsdo r emer cano no Brasil

pelo Movimento

-8)

fU5~O

í

pela ALN, bem como da

Revolucionário

8 de outubro

da 'PR com os Comandos da Libertação

m( ~\R
Na-

cional ( COLINA ) e outros grupos e mili t sn tes da esqu rds , dando origem à
Vanguarda

Armada Ravolucionária

proporcionalmente
riamo

C célebre

grand~mas
texto de

JÕ!

Palmares

( VAR- PALMARES),

cheja de dissens5es
il,ç

fase da Re-..roluçí:lo"
te~temunhava
..•
)

n

uma organizaç~o

1nternasj que logo se revel~

A Vanguarda Armada e as Massa

na Primeira

a diferença das VlSees teórica3~ no seio da

5VAR e da esquerda
as fo~as

a~lada em geral. sobre o caráter

de lut~ e a natureza

que todas as organizaçBes

exigiam

a deflagração

os

acatavam

divergências

vistas de fora,

pois a pr§tica armada das inúmeras organizaç8es

t

mbro de 1969, um qrande

da VPR

1/

outros

de

tantos

ê'x-CCLINA,

Revoluç~o~,

Nunca é demeis

Panteras

estudantis

Fase da

em to -o o mundo

almen te , a revolução
América latina,
lidariedsce);

cubana,

a Confer~ncia

í

Armada e as Massas na Primeira

a conjuntura

p

e

mundial

do final da d6c~

armada no Brasil

esquerda

a Primavera

hippia,

a guerra

Inspf rado re da eclosão
da CLAS ( Crganizaç~o

em 1967 em Hav na, apoiando

a VPRo

ê

na Chinag o Maio de 68 na França,

cultural

Negras nos EUA&o movimento

-, em Te rezépo l s em se-

das teses

da de 60, sem a qual ~ impossível compre6nder

as revoltas

pouco se di~

entre outros ~ un íu-e e em torno

rel~~brar

os textos do Jamile A Revoluç~o

nem ocultar

pela maior parte dos ex~~ilitante$

por romper com a VAR, recriando

acabando

que

esfumaç:.z:vam-sa

armada

da VAR-PAL~1ARES
~ realizado

por Jamil em liA Vanguarda

levantadas

da esquerda

grupo. ~mposto

te6ricos

de Guerrilhas,

que as pro~rias

te6ricas

n~o devem

princípios

me8ffiOS

da luta srmada pela Guerra

fe renc íava , No I Congresso

brasileira,

angu~rdao Mas essas diferenças

da

ocultar

da revoluç~o

de Prag(il~ as ações dos
no Viet--~ em e, es oecãda guerrilha em toda
Latino-Americana

a açsõ intemacionalista

de $0-

guerrilhei~

ra de Che Guevélra na BoHvil:! e de todas as guerrilhas na Amér.fJcaLat )na , tu-

do isso fazia ó pano de fundo i"te~nacional
1'10

Brasil,

influenciando-a

çêo In ternec cnal ,
í

ex-governador

I'i~O

muito"

para a luta da esquerda armada

No ent.ento , sem des cons fder az essa motiva~

cabe dar peso excessivo

a e la, como por e amplo fez o

de S~o Paulo Abreu Sodró em entravista

op-.r~r50qestud-ntis
era a continuidade

no lP de Maio de 1968 em São Paulo,
do um movimento nascente

t~aio!" ( SCORr, 1978: 29). Parece correta

ca, sobretudo acerca da revoluç~o

as manlfestnçB

ao dizer

na Fr'snçs , chamado

a 1d~hl

de outros autores, segundo a qual as teorizações

tanta influência

sobre

s

que "tudo
Reve Iução

de

de Daniel Aarão Reis Filho e
estr~ngeiras

em voga na 6~

cubana. como as de Guevara e DebraYf que

tiverrm na esquerda

armada,

foram mais uma resposta

trada para as contr diçGes internas do movimento

revolucion~rio

con-

brasileiro,

6-

do que propriamente
c

í

e de: polltica

uma ades~o a um movimento originado
revelada

elo PCB,

em 6L~p bem como deque l es das organizações

que se propunh-m como alternativa
os setores

mais ccebat

í

vos da

ao PCB' ( AP, PC do B
esquerda

se tornassem

parec í.an, en tão, poder romper com os entraves
Le re , As teoti!ls revolucionárias
mecanicamente

ainda que, em geral,
mente evidencia&~~

para a realidade

recept ívcs a idéias que

pela esquerda

pedecess ea, como ficou

armada~
postario!,

~nal!tica9 da mesma incapacida' e

simplificaç~o

de compreender o Ti'iOviment.o da realidade
sentido, os textos da VP

POLOP)~ fez com que

da ~poca nem sempre fora.

brasileira

suas ver~8es nacionais
de mesma

ê

que ,impediam a revo Iuçãe' brasi-

internacionais

í

transpostas

A falê~

no exterior.

que pretendiam

de Jamil sâo t!picos

revo luc íonar , Nessa

da ~pocae

Muitas das crfticas à teoria de Jamil, e aos resultados

pr ticos

que gerou,

cer que essas

s~o provavelmente

críticas

pod~~ serp

mada, e não 56 ao r~mili tarismo"
$~O

das mais criativas

levando às ultimas

pertinenteso Tcdavia~ deve-se.

em geral,

extensivas

à toda esquerda

e eruditas

dentro

da esque rde brasileira

os pressupostos

te6ricos

Procurava-se, na prêtica~ romper com os impasses internos
seu ponto de referência

í

como com os impassos da luta
-se na pr~tica
sileira

( nem

Pais dentro
li'tar

incapaz
S~

de conter

a modernizaç~o
pois julgava

econômica ) 9 feita

prolongada'"

no-burguesa

de "foco rural")

conservadora
impossível

armads revelou
~o economia br2

uma modern zação do
í

sim, a derrubar

a ditadura

mi-

e do e~

pacf f'Ics do PCB

li

do A1..·agua~G, sob ãns pã.ração maoí

~ a prõpr e oposição
í

liberal

os movimentos- de rua e
Q

b6m

do PC do B e da AP ( que no infcic

í

dessas organizaç8es

brasi-

s face l smente do PCB,

uma exper ênc e , na pr§tio:a,

no Congresso NaC4onal,

nenhuma

à esquerda

de r'edemoczat í.zaçêo

nos 70 conaubs tanc.íou-se na Guen'ilha

das propostas

T.mada~

na base da r epr esaão militar

Mas tarnpouco a polític.a

ista. mas que muitos consideram

no per Iodo ,

da luta

no Brasil •• A esquerda

í

as t.es es de "quer ra popular

1969p

com o

do cepa te l smc, Propunha-s e , isto

r cho . alada!.

dos

da classes

propunha a isso,

e sua política

ar-

da VPR ou da ALN t e que as teses de Jamil

conseqüâncias

Le ra ,' que perdera

reconh~

movimentos

mais pr6ximél
burguesa

a peque-

os grevistas

obtevv mais sucessop

naquele

7momento, no combate à polftica de repress~o policial

salarial im~

e arrocho

atribuir à

posta pela ditadura militar no Brasile De modo que fica difrcil
esquerda

armada sozinha

das esquerdas

todo o peso da "derrota"

dos movímsntos populares

e da revoluç~o no per!odo. Ela era apana~ e parte

t

mais radical

da cpos Ição p toda ela esmagada pelo regimeo Talvez' se deva' buscar no início
do golpe d~ 64. e n~o

dos anos 60, antes
so por muitos

t roces

que teriam

anos scs movimentos· populares

entrado

dio intermediãrio

1968, 69 ou 70p as raIzes

-ID

numa crise da qual a luta
•• !,ias isso j~ seria

Jsmil,

que nos parecem atingir

a luta

a~ilada no Brasile

um outro

de

apontamentos

sobre

da forma mais radical

Para compor

sua análise

no Brasil, especificamente

e

propostas,

utilizar

e m~ncíonar

rando recriar
aparece

suas teorias

nenhuma referência

suas idêias)~
dos estadsticos
Te ps Moderne"p

e internacionais

de Jamilp

ao invés

armas durante
dic~l
S8S

daquela luta,
t.eõr cea , comuns
í

se~ textos

~

COIT'.o:

experi;nCias

paises da Am6rica

trabalho

militar

tendo

procura

no Brasil,

buscado

a luta

procu-

no tór

demonst,ar

às ultimas

armada

ã

a nas

pub.lí.ceções e da-i

,Mqnde_Di,Rlornatiguep

~

e te ••• to-

revolucionárias

de outros

Guin~ Portuguesa/

que os textos
de esquerda

consequências

.te6ricos

que pegou em

são a expr'ss sãc te6rica

armada.

não

latjnBo

I

levar

a toda a esquerda

para compreender

outros,

influência

de revistas,

de serem um "desv ío militarista"

a ditadura

Gunder Frsnk ~

gE! BrcsjJ,.e dados do IBGE, da ALALC~

Colembia~ Gu~tem61a, e outros

do

inf()rmaç~o e eru iç~oo ao

'3 do Bras i1: como as de Cuba, Vietnam,

o presente

a que chegou

às VPR atâ meados de 69)

e Celso Furta o ~entre

dos citados nos texto<lo Comentava ainda
pcvos , comparando-as

da VPR de

da experiência

lênin ,Guevara,

f

em dia com a leitura

Jsrflal.

as teorias

ao Brasil da época ( curiosamente,

adaptadas

naci6ftais

V:1s~o,

Ianni

.

Nós nos

e

os limites

a Regi~ Debray , que. tinha

F1ostrou-se
1/

JamH revelou

textos', de Marx, Engels

Mandel, Deuts char , Otávio

trabalho

auto-crítica

w~vimento re\~lucionário
fo rmul ar }Uas próprias

no BraSil,

armada teria sido s6 um epis6-

objeto

propomos aqui apenas a fazar alguns

e de esquerda

do re-

mais rasuas

premi~

Da! o ce rât er r ef'erenc í.at des-

o Brasil

nos anos 60 e 70~ Os te~

8tos de Jamil,

inaissociáveis

querda

brasileir8p

deixando

tamb~m suas

virtudes

a~ada

mas revel sndc
consequência

da prática

da VPR, desnudam com c.lareze

à mostra seus equívocos,
e

a

es -

suas limitaç~e39

O condenado ~mlli t ar Ismo H da VPR er a uma

mais ou menos inevitável

daquele

processo

de luta,

urna

vez assM

midos c~rtos postulados tooricos como verdadeiros, quase sem discl1ss~O, pelo
conjunto

d~

esquerda

nizaç5es

dela

ermadao

Tanto que a própria VAR-PALMARES,

como o Partido

t~o distintas

rio ( PCBR )~ na atuaçUo

pr~tic~

e

Comunists Brasileiro

mesmo orgaRevolucion~-

pouco se difer neiav m da VPR, destacondo-

~se mais por suas aç8es 8xmadas que pOr sue :i.nse!rç~o no movimento de massas
ou qualquer

outra

coisae
Os textos de Jamil procuraram levar

eis, ao fim e ao fundo, as implicaç8es

dos pressupostos

mada, umbora na pr~tica nunca tenham solucionado
rrnadar

s r um

com

movimento urbano

não tinha

perialismo,
§p

brutô9

da dosenvolvimento

militar

dez rubã-La

sé poderia

ser

o capã ta15 sme no

~ dada sua submí.ssão ao Im-

seria

para manter o capitalismo
tarefa

etapas~

colocou

armada, num pro ..•

partindo da luta

í

as condiç8es objetivas

'eô

é5es subjetivas;

para a revcduç30~

faltando

í

necess "ti s à r evo Iuçêo ; implicava

8p~nas

8S

condií

mo", ao "doqme t smo", ao "r eformí.smo " do PC6p que teriam
entrave

inclus i ve no

à "conc í.Líaçêo ", ao "pac fi.!

h6Q i 'plicava uma critica

em 1964, sendo o jlr5ncipal

guer-

todas as nações do mundo

sobre tudo nos pafs es subdes envo Iv dos e "colonizados",
f

c.

dadas em todas as par tes do pb-

estariam

--'

( ou o

de todo revolucionário;

exro t ~aatI'avSs da luta

longo que inclu{a ~ãrias

em função da dÍl'~âmica do capital,

de que

bo portanto, a dltaduI'ª milita~

no campo; d~ como O imperialismo

Brssil

ds esquerda

a contradiç~o

n~lise

era o Qnico caminho

no Brasilo

relativamente

rilheira

net.a,

a

viv"ndo uma crise irrevers!vel;

imperialismo)

cesso

alternativa

a força

a ditaüura

da luta ar-

pr~s~ostos

esses

isto

te6ricos

rurais" Grosso mo dc , poderacs

ambiç5es

assim enc:"'de'.'.-'Y:: <), fundamentalmente,
Brasil

com lógica e ccer êne

provado seu fracasso

para a cr açêo das cond Ições subjotiva
eo .
t,Elmb&.n a crítica ao .timobilismc";\ l·obr~1
í

80

rism ",\"dogmatismotl

que tornariam

PC do B', 8 AP e a FOLOP.

Em sfntese:

ineficazes
era

lIorg~nizaç(5es-rnatrizesll

necessário surgir

como o

uma vanguarda

de

9-

-

novo tipo
guerra

que incrementari

revolucionária

se~'seriarn
ris

,."

a revo Iuçêo , organizando

deveria

os trb lhador~s

começar por guerrilhas

mais explorados

a guerrilha

rural;

rurais)

O~

pois

na Am~ricQ latinst

f. a

campone-

e também a mDi2

~"

f

da popul ação .•
Essas

daaesquerda

i

armada,

premãss ss te6rícas

ainda que pudessem ter

aram) de modo geral,
nuances

diferentes

comuns a t.2,

em cada organl,

r,

Ií
!

I

zsção , por exemplo , a crftica

ao "r efo rmí.smc" do PCB""~
que n~o poderia

I

levar

I

adiante

a rêvbauço~nem

defl~grar"

guer ilha rural,

Q

que negava por completo o partido re olucionárjo

atá o PCBR. que pretendia

Ç~Of

ambas as organizaç6es
C

voltar

defendiam

bS

1t

da AIN

como organizaclor da revolu--

raSzes leninistas

para fazª-la.

c pressueos to de que~,guerra

npc era o meio mais adequ do para iniciar a luta

reformismo

ia do redicali~~~

B}.:'íflôdQ,

M~s

de guerrilhas
rompendo com o

no
li

do peB"

As teses
de probl~üas

de Jamil

tt-m o m~rito

para a compreensão

relevantos

de abarcar

da r@alidede

uma infinidndo
e de sua

brasileira

possível tr.ansformação~ procurando dar uma resposta a todos eles. N~o tentaes

encontrar

remos

6S

res postas queJamil

fa para um pesqu ísadoe isola~o,

as respostas

e a abordagem

aas , realçando

os seus

que es_"ée Jarnil~

limites.

longe

seus

autores,

de

de Jamil .• Mesmo porque,

conc Iusê es viram Itdogmas

It

o"

e esbcçan -

que nos parecem mais ad@quadas
levantados.!

ness e sen

como Francisco

de autçridad
procuremos

"au tor dedes " cientÍficas
í

proble-

expor suc.ín tamen t e no COE

Weffort

dogroático3 para

citar autor

tGxtos mais ou menos na mesma &pcca dos de Jamil
í

Indicaremos

tentativa)

SUG

de autores

n~o como argumentos

de seretU ccns de redos

,~o é uma tar~

t!"sbaHloo

por ele d<i alguma form

í

ti

Essa

Jamil tentou ear conta desses

en tend das as c.í taçêes

de Oliveira~

os "desvios

crevaram

deste

Po;ré.'n;procurareeos

d~ outros

a problemas

que devem ser

provar

n m ~ prct.ensão

pelas quais

reI' do trs~alhof respostas

e Francisco

A

pode achar"

o que nos parecem ser as virtudes

do uma crítica

tio

n1ilo

s que es-

e que est~o

indiscudveis,

cuj es

i
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A CR1.TICA )\S T.ESES De PCB E DA POLOP

A teoria revolucionária
mado em geral,
1970: 4),
Revo

elaborou-sa

os quaãs

Iuc ícnér

í

em função

são analisados

a " ( JAMILp

da VPR9 bem como dE esquerda

dos 'ferros

te6ricos

na pr íme ra parte

1970:4-8).

do PCB" ( JAr IL ~

do texto "Nossa Teoria

í

Se a alterna:tiva

da esquerda

armada não

se ~~strou mais capaz que a do PCB de dar conta da realidade polftica,
mics e social

brasileira, n~

uladas~ qu_ contribu{ram
rizaçBes

por isso cabe~~esprezsr

para contestar

a contradiç

o entre capital

de produção capitalista
para tanto
0

oro

e desmistificar

a pclftica e as te~

6S

er~ secundária no Brasilp

tava ainda to t.aImen te desenvolvido

imperialismo, entraves

na sociedade

norte-americano

em

ao deslanche da ind6stria nacionaL

no Pais,

que

desenvolvimento

( com al adcs intêrnos
í

uma "revoluç~o

n:-ocr~ticaR (JArUL,

) i e entre as forças. p~

e as relações feudais de produç~o no campo. A

Po);"ü,gj) do PCB' em Março

para o Brasil

de

1958, que seria
QB

"burguesia nacional" ~ propondo

nti-imperialista

1970:5 e GARCIA.

a base do V Congresso

nacional e

e &nti~feuda1,

Q!!.. TemE",

mecânica de t€~-

tos marxistas. O PCB' snalisBva o Bra~.u da d~cada de 60 como
o mesmo caminho de desenvolvimento'

guesB!" O imperialismo
num obs tãcufo

teria

Cile=

0280)0

Jamil criticava o PCG pela transposiç~o

a burgllesia nacional

Assim, as

seriam ~ntre a nação e

brasileira

1960 ~ ressal tav.;) o pape l progress 1s t~

titu1a

pois o modo

precisava romper com as relaç8~s feudais de produç~o no campo

imperialismo

~~1'\o

as críticas por ela fo~

da década de 60~ dominava no PC8 a tese de que
e trabalho

não

contracliç5es fundômentais

d tivas

econ2

do PC8"

No inicio

com

ar-

Sê fOSSê

seguir

de uma nação européia no sécul.o XIX p onde

um p8pel progreiSsista

na conduçãc

da revo Iução bu,!

er",visto pelo PCB como um fen8meno externo que se con.s,
à evo Iução natural

da sociedade bres í.Le ra , isto~.

o

í

capi talismo nacional independente .•A trans pos ção dava-se " tan to de M rx paí

ra a realidade
ticava

nacional, coma de Lên ín para o inimigo ext.erno", O autor

ainda a ~separ8ção das duas realidadc8,

~ nacional

cri-

e a i lperialistôp
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&~'V~Z de perceber que - ,bas s~o r~gidas pelas mesmas leis e se integram num
processo h ts tõ r í.co qIoba l" ( JA/lIL, 1970:5 ). R61ssaltavB
racterização

de

nOSSéj

situ~ç~o rural como d!.. 'atraso9

ção no campOg longa d~ ser um resqu!cio, é

perialjsmo~ ( JAMIl. 1970:6),
correta, embor.a ~le n~
1'"10

campo, simplificando--

outros

$

".

Para ele, a "situj!

uma exigência necess~ria

que ncs parece

desenvolva

ainda é erro na "cl!

B

do im-

prfnc!p-ó uma proposiç~o

uma an§lise mais aprofundada da situação

ao ext.reno e identificando~a

à de

superficialmente

pafses da Am~rica Latin@:
P.Aqui, o latifundi&rio n~o pr@cisava
do poder aqu s tivo de SêU emprega o
.~::J~
vêríder eu çucar , S0.U 31g'od~'
í

ou

li:CU

í

.::i1/.Y.'SQ O consumidor

trust(j estrangeiro

um

e:réll

que levava s sus

produtos para o exterior .(JA/lIL.
1970:6)
Tinha razão ao negar as' teses do "f'eudaf ãamo " n~ Brasil

mas

p

n~n por isso foi capaz de ir a fundo na compl xa quest~o das relações
ais,

polfticas e econêmicas no CQmpo brasileirop

soci~

o que era tanto mais gr~ve

parm quem pretêndia deflagrar' a guerrilha rurale preferindo ficar numa gen~
ralizaç~o

do problema que não contribuiu

identificar

Q

campesinato

muito pare zeso Ivê+Io

ao proletariado

B

acabando

como "força revolucicnária

por

socla-

1is ta"*:
"Nosso campesinato

~ realmente.um

prQ

leteriado e tem como inimigo o imperialismo ( e taticamenta~

o seu repr~

sentante, o patrão latifundiário).E,
ao ser mobilizado
lutar

para a revoluçgo,

contra esse pBtr~o,. estabele-

cendo relaç8es de produç~

soc1alist~s

e n~õ burguesas" (JAMIL~ 197C:6)

*" CaIa aqui,

grosso mo do , na mesma simplificação

mo abaixo se verá.

que criticaria

na reLep, C.Q.

t

i
I

12Jamil tamb~'.:.d~ uma contribuição
ramente o que chama de "reaçgo anti-populista
de grupos de esquerda,
nalista"

te6rica

anti-necionalista"

ê

í

gir uma nova pr~tica revolucion~ria&

í

í

a fundo, para da! emer-

A POLCP voltava ~s teses "Bolsheviques~

( 1970:~ ) : eliminar ó imperialismo

o cempes íne to cemo "classe retGrdada"

( o c8li1pe-slnstoseria mero "braço

ela cometia

e.f

a "forma de luta 001.

a 6n1ca classe

COtTlO

três

da realidade nacionalp

e adotar

shevâque ", em fo nção de entender o proletariado
cionária

(1970:7).

í

ao inv~s de produzir uma "teoria novs "; Segundo o autor,

analisar

SGV~

como a POl.ep, que reap r am à linha "pcpul sta e nac o

do PCBp sem no entanto ter levado a critica

tos f~nQam.ntais

ao criticar

revc lu-

armado na revoluç~o prolat~ria").

ffA r evoLução

zouf•

se

brasileira

I

proletr..H'l.

nas fontes,

purificou-se

colo-

cando as ccn t.red íções em termos cl sSiC03

de oposição

puramente interna

entre

uma burguesia

e um pro l etar

nac1on&is~ Assim, ao mesmo

~@ffipo

que se negava a existênci~

de uma

guesia nacional,

í

ado

~

b~r

Lençeva-s e à Lu t a cCln

tra uma burguesja

nacional,

~n quese rejaitav8

na medida

todo antl-imperia~

lismo cemo uma volta à traiç~o revisl
onista"$ !QOQ! nOra, isto já era exat~mente parte da tese do PCB. Com efel
to,

o PCB vã a , a pés.,

9a externa,

8

so Iução

_ contradição

entre

da bri
o jm-

par.í el smo e a nação _ uma luta antií

-capitalista
mais forte

opondo um proletariado
e uma burguesia

t.e , numa reprcdução

independert

da s Ltuação

sica da Europa, analisada

jã

cll3s-

por I"larx"•.

( JAMIL, 1970:8 ).
Ainda uma outra obsdrvação critica
fe ta por Jamil ~ com prec são ( cr t í.ce que talvez
í

í

í

ie à sua prõpr a teoria), ao observar
í

anális~ !que vê o esmpesinato

SI

"contradição

às tese~

a POLOP foi

pudéssemos estender

em p8,E

que el'dste entre esta

como classe atrasada! e o fato de qU0 consid~_

fI
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ram ponto
_exte:,s~o
pas

da ee tratégia

fundamental
do. conesi

"2!..~riado

a análise

A mesma
ceapes ínato
seu

que Jamil

prôpr ío trabalho

ado e campesín ato
mos mos t rar

aponta

de clareza

nas

teses

como classes

culo externo

ao desenvolvimento

laclo~ Jamil

pois) para
mific

ç8es

nacionais

socialista,

jã que

volução' bgrguesa
visto

n o permit~
no caso

uma compreensãe

do PC~~ ao iludir-se

extirparia"

í

ros

socialista.

uma an~lise

CB e da
que tirou

peLer,

mais

de suas

o qual

),

criticaso

revelara

proletari-

aprofundsde

Segundo

no

um obst~no Br8-

no mesmo erro,
embora. com r aindependen-

adiante por um Estado

o imperialismo

br~sileirof
de luta

internas

~.

o que a nosso

de classes

nacional

extirpados

Bzes

00

revolucion~ria

L.

que

ao tratar

f

í

ver

as ela§.

do imperialismo",

e expulsos

ve,!
pela

da Nação

. ~ ms s compatível

com

í

que com uma dialética~

que JamH

que nelas

..,

das c l aasee

parte

no caso de Jamil

externo;

tent@r~

nac i ona l que ví ab í.Lí zass e uma re-

ao desenvolvimento
mais

no

eccnomí camsn ta

Em ambos os casos,

o

do

medida

igualava

ao desenvolvimento

s~r levado

uma burguesia

parte de um nprocesso de evoluç~o"
sileira,

local"

(organicists)

pelo

especificidades

externo,

um obs t âcu lc

como "ramificSlções

Parace-nes

abordar

sem

em grande

em grande

Em ambos os caso s , o rec íoc Infc

positivista

a~

do capitalismo

1ndepGndente

"apênd í.ces Loca.í s " que seriam

Revoluç~o

_ejeB

de sua análise

com uma burguesia

brasileiras

entre

o PCB por ver no imperialismo

também era

cancro imperialista

s es dominantes
dade

externo

das

de "massas

ao tratar

nos moLdes cHiss ices

eomo obstãcule

nosso).

na an~lise

o qual s6 poderia
inexistia

J.970:9~ grifo

incorrendo

( a "burguesia

te da náção brasileira,

t

no conceito

nacional

acabava

ele) o imperialismo

"1umpSt1 ruraJ"

d~ POLOP, apareceu

tambêrn,

se por um lado criticava

por outro

da

em conceito

an ter íormen te , Jamil

o cempes ínato

Apontaremos

atrê/vés

lnimigas do imperialismo$ Mais adiante

Brasil, que,

silp

JI\MIL,

•• Como apontamos

que diluis

marginalizadas!1'.

falta

transforma

$@

r~rel".:.,

diferente"(

reali~ade

d~SSlll

é contornada

no campo,

.9ye

to de I p~~!..e.~ariado'

a englobar

e ras~

a luta

negou
ele,

do que pelas

a elas

às

conclus6es

a superação daquelas

organizacional

como alternativa

na critica

contribuiu

e t~rica
a "justeza

teses

do P

afirmativas
teorias

fazia

da ~squerda
da linha

bra-

Gueva+

14-

ri t a"

f

que, como se sabe,

cl~demonstrou"

para usar uma expreas ão comum nas es que rdas , "a vl

n~o s~r justsf se desligada da realida~e

cubana que a'garouo

IIlc ~PCSTURA

TECRICA DA

"Teor í.a e Pr~ticalV,
to da VPR~ deve ser r~g8tado
cura privilegiar
rBt' o

dogmatbmo

siç~o

I<~

o primeiro texto apresentado

a cdatividade

cdtica

dentro

docUMen-

do marxí seo , visando a

da esquerda tradicional, bem como a

fossilizante

de outras éPócasp

SU~

-

t rens po-:

para explicar

re.ê,

G

dos dias que corriamo Tratava-se de tentar apreender teori

o rico movimento da realidade, sem paraliz~-la

cament

fIO

como contribuição te6rica do perfodo~ pois pr~

nic~ de teorias e 1:êalidades

lidada . ras11eira

PR DE JAMIL

&~

conceitos estan-

qu~s, 1ncapaze~ da dar conta de suas tran3formaç8es pel~anente3o
Contudo~ se e~sa preocupação nos parece justap isso n~o
significa que as respo~tas práticas e t56ricas dadas a ela, pela VPR de Jamil

. particula~

0

pela esquerda an ••ada

m gera~ tenham conseguido fugir do

dogmatismo a do mecanicismo que tanto criticavamo Apesar dos esforços nesse.
em grande medida a VPR e a esquerda armada não souberam

sentido,

transiO-S LÇ§O mecânica da experiência

scepe r

revolucionária cubana e das teorias

como as d:! Debray e Guevara, supezf tcf.almenta adaptadas

bre ela,

brasileira, ainda que

$~

déi

52

realidade

deva levar em conta essa t ~tetiva de adaptaç~ooPo~

tanto, cabe hoje recuperar a predisposiç~o de Jaml1 a tentar compreender di~
leticament~ a realidade, mas n~o a pr~tica e a teoris resultantes dessa tentativa, que n~o folso
postos

teóricosG

fim s ao fundo do questionamento dos pr6p~io~ pressu-

Como veremos adiante, particularmente nas teorizações d&

1r1.!1,acompanhando Debray e gunder rrankt

o peso específico

J~

r ea

das distintas

lidadG$ nacionais na Am~ríca latina ~ extraordinár1am~ntê minimizado frente
ao n1IT1periBli5inolf~' o,inimigo

@)(terno e prínc pat de todos os povo, do con t t-

nen te , Pensa-se a América Latina
não haver,

í

como um conjunto quase indif

renc ado , da!
í

dessa 6t1c,sp porque não aplicar aquã, quase 1na1taradas,

8'5

teo-

rias de Guevara, Debray ou Qunder
rrank sobre a-revoluç~oo
.I.
Jamil comenta que se d ze r "merx í.ste=Len ín í.s te" "n o 6
í

critério",

"n~o o f'erece garantia de enãLí.se corretafl

(

Jamil) 1970:1 ) A v?RJ

como a maior parte das organizaçtses de esquerda, armadas ou n~o, considerava

16-

-Se

"marx.í s t.a-Len ín âs t a'", Entãop

entende

por rnarxismo-leninismoc

quo procuramos
tuaç~

utilizar

específicaK

seria preciso

saber o que cada organizaç~

Resumidamente,

para e VPR, "isto significa

essa ciência

A VPR entendia

nOSS3o

para

na1isar

Separaríamos

a sua ~poca, e devemos

a uma épocall

como um "m~todo científico

o marxismo

rialismo histórico~~

Marx aplicou

que

50

aeio do outro.,
leis

(

utilizá-lo

esse método"~

Jamilr

1970:1

de entender

n~o 5êria suficiente

da ética

pela

traduz no desenvolvimento

forças

per tenc m a

e não a uma conjuntura"

fi

que para ele implica

um método de an~lise, mas tamb

trutura

por

empreendidas

Marx em O Capit<tl

dução capf te ltsta repcusar

essencialmente

são

seguirã

não pr6c:lsar~o

na medlda

ser

am que são leis

( Jarnil,

Assimp ,Jamil entendia o marxismo

e do proletarl

a História

leis

xamínades a cada sal to das

uma estrutura

dos bens de p.•odg

por um ladop

que Harx des envo Lveu em no Cap.ltal.~ e estas

pois

que reg~n (o •• ) o sis

í

produtivas

social~ o mat~

de Jamil RodriguesJ

permanecer essa c:aractedstica,

€nquanto

das conclu~

). Mas caracterizür

"pro pr edade privada
do capital

as

utilizou

para analisar a

a realidade

n~lise das_leis especiais

tema capi taí ístil" ~ caracterizado
.ç~~

ds v1da~~Marx

assim_ nos textos marxist~s, o método geralg

93es, que s~o particular~

o

p

um m~todoR de an~-

o marxismo

Lí s e que procura dar conta do movimento dial~t1co
te m~todo

à nossa s1~

o marxismo-len:i.nismo "como clência"

nas palavras d~ Jamil, que"

que implicava,

concreta

1970:1 )~

Introdução,

(

para dar respostaj

1970:1 ) e

quo as ~nálises
enquando

sobre as mesmas

Z'e~
que

como "uma ci~nc1a"',

v~1idas

as

o

de

€g-

c modo de prg,

bas es , Mas ressalta

que as conc Iusões de Mar,{ sobre a r eal dade especf f ca da ~pocaB bem como as
í

í

s~gest5es

de estrát~gia

pois histOricamente

de luta

de classes não são necessQriam5nte

presas' a uma dada conjuntura~

Encarar. dessa forma o marxismo
s~rie de vícios da esquerda:
í

( Jamil,

ajudaria

"ao fazer uma citaç'ão, deve-se

val dsde" e não us â-Le como argumento de autoridade;
medo criativo

aplicáveis;

os textos marxistas,

1970:2 ); Mar~ d~~onstra

evitando

uma

redemonstrar

deve-se

transposiç~es

o método dial~tico

a corrigir

sua

"aprovei tal' de

anti-cientfflcas"

e as leis

do capitai1

-

17mas as ardilisés

MO,

dGmser

isoladas

verdades

gerais

de s tuaçêes

de sua realid~de.
( o que muitos

con l,ue Fa~

históricas

í

para sere:'M transpostas

partidos

dado n c íonal ,

r

t~SE>i\1

Q

es t re têq cas não PS!.
í

mecanicamente

e orqan Lzeções faridm,

de Lênin e com ci tações

tronam-sef\lerdade~

a e l abo reções

de (1ao que ~ "Jso Iades

por exemplo,
da realidade,

perdem SéU s en t do marx í.s t.a" ); cabe analisar

a re al

í

violar

nem a ciência

marxfs ta , nem esta

como

realidadef~(

í

••••

JamH,

197C:3 i.
A an~l.ise

da realidade

nacional ~ na concepção

da VPEt ~

t.2

mava
ponto de partida

"corno

ças produtivas,

nfvel de for~

o

analisando

em seguide

as conseqiiênc í.es de seu desenvolvimen
t~ sobre a composição
pitalg

do ca~

orgânica

com suas conseqüências

es truture

sob~e a

do capt te l ãsmo ( concen t ra.....

ção e centr81izaç~(») ~ sobre

probl

de mercado. e sobre o nIv.1

de .~o-àe

-obra, entrando ~ a partir
fenômenos
guido,

dã!~ para

r

secundârioso

mas

o m~todo se-

cons c í.ent.emente ou não , por

Celso Furtado* na sua an~lise d~ mor+
tê da burguesia
exposto

I.co/

I.u/

nacional
no capítulo

/a 01

XXIII do

li

vrc 1 de 2-C~Qit81: ~Lei Geral da Ac~
mulêlçtk> Cep te l Is t.a" ( .JN·A!{i:, 1970:3)"
í

*

Sem entrar no m~rito da questão do m~todo exposto corresponder ou não ao dG
eelso Furtado e ao de Marx, ou mesmo na discuss~o da análise de Celso FuI'
ta do poder ser cens Iderada
d~ Calo

marxãs ts , note-se

sobre os teóricos da

Furtado

mente sobre Jamilf que volta

lho (p~ginas
blicista
volvimento

a citá-lo

7,21 e 35) •. A atuação

de opos

íçâo

,

defendendo

para o capi talimno

econômí.co por ela

squerda

a impcrtância

especial

armsda brasileira;

inCmeras vezes no decorrer

de Celso Furtado

a idéia

da :influência

no Brél~n cem a ditadura

armada co~~ Cnica forma de combater a dit~dura

trab~

como eccnomí s te e pu-

de que não havia

Imposto , tiverQm influência

do

saída

militar

de des ene o modelo

decis iva na opção pela luta
cem efic~ciao

Ao que se sal

18-

Mas
re» a esquerda

ria

análise

se dela

armada

concretizada

2

da realidade

provado

em "movimentos t~ticosn

pela pr~tica~

trQ;tégia

n~

ser

tes

revista~o

em que as implicaçt5es

t~ticas

J~~il

dirigia

SUB criticar

ao Ure-

da POLOP, ou ainda

das organiz8çt'ies

à3 corrEia

armadas , nUffiêauto~crftica

das

no País na década de 60, Inc.l udndo a teoria e a prátl

te. A conclusão de que "a tooria precisa ser revista"
mas a revisão da t60ria feita

ca, explícita

de nossa es~'

provavelment0,

ca da VPR ~t.é ent'ão ~ que segundo da eram contrádit6ría~,

n~o chegou às r8!zes

att; ser com-

( JAMIl, 1970:4).

"mas s Is tes " no interior

da esquerda

"po r mais científico

sendo uma hip6tese,

do PCB, ao ~doutriílarismo·~obreiristatl

atividades

que s,!l

ou Levam a ãmpass es , devemos conc luí r que nossa tJ!

Aqui,
formismo"

56 tinha 3~itido p~

uma tlestratégiat'.

A as tratggia~

o

permanece

•• ~Na medida

s~o viáveis,

orla precisa

poss Ive.l deduzir

fOSSEl

que tenh{i sido o nosso trabalho,

hist6rica

por Jamil

do problema,

ou latente,

ist~

da esquerda

e outros

como veremos adian

parece-nos correta,

teóricos

da esquerda

armada

da an§lise

te6ri-

~, aos pressupostos

mrmada*e A darrota da esquerda ~ do mo
fins de

vímen to popular

em 1964, o refluxo

ou

80

"refo rmdsmo ", ou

80

ao "dout.r Inarãsmo ", ou ao "massisoo'·
armada

13 ,

enfim~ aos

movimento

inconseqüente

de respons ab í.Ltdsde pela
brasileiro

. servou .Jacob

*

Ne:"n

sempre

Gorender
8

jamais

di fusão

num depoimento

afa~

pmss.!

Ifcatitrofist~"

dessa teoria

foi "cobrada': de Celso furtado,

como bem 06

informal"

da esquerda

armada foi formal

8

claramente

fOL

pelo desprastfgio das toorizaçt'es na época, entendidas

mu5. tGS vezes como abs trações que "es cemoteavam"

m~to

tempo teriam

dos rumos da !'e'lfOluç~o,que necessarlament6

8n!Hise te6rica

muladal) inclusive

ns "p r.íme.í ra f'as e da luta

r:tdesviosn ou descemínhos que por tanto

bs,

do capitalismo

Ou

í

brasileira

parcela

tudo isso

"doqmat smo "; ou ao "obreirismo"~

tlaêi a esquerda

SU2i

êmlí968~ os im-

de massas

após dois anos de pr~tica de luta armadsg

passes das organizsç~es
atribuiu-se

do

~

revolucion5rlo.

as tarefas

concretas

do movi

19-

ria
ro~",·

pela

luta

8~nada a partir

Rural~ Em que pese o esforço auto-

da Guerrilha

."* ~ ,',

de JamU,

-cr!tiée

o ce me da t/teori~ do

te6rica, a sab~r, os pressupostos
volução,

faltando

tava implantado

de que havia

apenas as subjetivas
~~ todo o

em crise

na Am~rica Latina

e d

as condiç~es

qu

ID

a classe
junto

/atraindo

objetivamente

inicialmente

fornecer

d@ classes

J

cabendo a elas

t índo nas anál:lsàs

f

econômico Urnilagroso"
mas por outro

leso

em entrevista

foi

qtH1.

foi

Cf.l/"Q1Z

às
de

'n~l remunerados

um papel rio consumo de bens
na pr§tica

os setores

A recupereção

e

eat6strofistas

as previsSes

de classe

m~dia),

naquel@ momentoo Mas n€~ Jamilt

foi capaz de v~r a r~cuperaç~o

"cat.as t.rof í.s'res." quanto à possibilidade

t.al í.srao no Bras 11, que levavam a aprofundar

qü~cias~

e

í

no Brasilt bem como tlroulmaior parte

de revoluç~o
a~~ad3

todo o c0,!l

e de dar um lugGlr no s Is tema a ampla5 camadas

armada (sobretudo

te6rico da esquerda

,

num exe~

bras í.Le ro'", a so Iução conservadora

da fo rça d@ trabalho

a economia capitalista

zando a proposta

inicia,!

brasileira, por um lado conCêntrou enox

econômica at ravés do "mHagre" refutou

soc í.al. da esquerda

rural,

os camponeses) que comporiam

fazendo o crescimento

menos favorecidos,
médias

por uma

criadas

se transformaria

empregos ( e subempreqos: ) ~ pcpul açãc , ainda

aos as tratos

sobre

seriam

ta!'l.!s

o

m~dérnizant~ da economia capitalista

cus tas de superexpâoxeção

no

das di t.adurôs mili

na Am~J:ica Lat íne , e depois

C chamado "milagre

memente- a renda no Brasil~

jã que o impe-

em torno d~ uma guerrilha

mais explorada

das elasses exploradas

da força

que no correr da luta

para ~ luta

apenas

sua expIo raçêo subsistir

para a rêvoluç~o

es tru turada

m~'te com poucos combatentes.
cf~" popular,

como fazer

neo ser at ravês

subjetivas

vançuarda de novo tipo,

de que o capitalismo já es-

~f

sua derrubada violenta,

e não teria

Bras il

( isto

objetivas para a re

condiç5es

mundo atrav6s do iMperialismo~faltando

uma$ ~a,guarda decidida a impulsionar
ri ·lisC":oestava

intocado na sua revisi:io

ficou

fOCO'f

ed.ltido por ladislau

a luta
Do~bor

da base
invii9!HH-

nem qualquer

da economiSt

il1Si~

de êxito do cap

í

••••

at~ suas lilUma!!> cúnse-

que na época era o Jam11)

que recen temen te n09 concedeu:
tt e s

.fiossa capacidade

real

de M'ltender

~

2C-

não era tno ampla assim.

os processos
Essa

a veràad@.~ "Realmente haVia

umaQesord~~ trem$nda nessefanos de 64
a 68 •.•rS'que

não c:ntendia.'l'lOs
que era

uma desord

rsordenadera:

o capitúem fun

lismo estava se reestruturando
ç~

-

da nova dinâmica"o

KTodo mundo vi

.

~ o caos chegando
aI ternativmn

e havia a busca de

"~'as a gente achava que

e

havia urna crise

parmanen te e n~o en··

.-

tendo~ que ~re uma etapa d~ reestrutu
rlilção"

e

A prcpcs ta de Jamil quanto ao modo de encares ~ teoria
m~rece destaque.

por sua tentativa

descobertas

por Mar>;:'·
~ do que a utilização

hist6xico!!, ao nosso ver em detrimento
parte

e qucp talvez inconsciente~entep

no que tange à "ciênciü marxãs te ", a ap.l rcação

taque mais no texto,
das "leis

de refl~xão crítica e ant1-dogmáticô,

a teori~ à pr~tica

ainda que subordine

no modelo da revoluçao

des-

pr ât Ica

do "método materialis:t~

dest 9 61 t.ímo ( o que explicaria

a sua adesão com poucos ques t íonamentos

cos lnspirados

'.

às teses

def'endãdes

em

por te6ri~

como GU!lvar ~ Debray ou aunder
..•

cübansp

rrank) :

"A utilizaç~o

correta do marxismo

rno ciência~

isto 6, sua aplicaç~o

co-

que n~o § n~n repstiçSo~ nem revis30)
consista

pois em utilizar

descobertas

por 11ab<. em relaç~o

proletari@do,

O Capital; em
como

CSS.g8

as leis

e que

o

encontrar8~S

em

eguida deve~os mostrar

leis se men fes tetsjr
í

re.!!

lidade novs com au~!lio destas leis;
finab1ente,
uma voz.corretamente
n~
lisada

esta realidade,

tratêgia
deveria

procuhar

a es

que lhes co rres ponda" e que
ser comprovada

pela prática

( JAMIlb1970:2).

:t1esmo não podendo, ou não tendo sido capazes de "rever

2l-

seus postulados
auto-crf

t

at~ achar o erro 19 , os textos

ce sobre quase

í

dois anos de luta

os seus Impas s es no calor
do na distância
tratar

calização,

e n'ao a revis~o

ness

5

texto

VPR a partir

palavras

fazer

ao procurar

ou a contestação,

da luta

encontrada

uma euto-cr

í

dó final d~ 1969$ Mas essa auto-critica

parte no sentido colocado

de"'!

a radl

da luta

a deflagraç~o

t.í.cs , que se traduziu

anos

tenha sido

dos pressupostos

ac lerariam

para

( não 1nstalamuitos

não há como de íxar de reconhecer

p

sa Idas

que se tem hoje,

ainda que a soluç~o

atrav~s de medidas que supostamente

têm?m~ri to da reflexão

e dentro

nem na dist~ncla

do tema),

rural. Em outras

armada,

dos acontecimentos

do exH10,

pois, para

de Jamll

rmsda,

da guerrilha
que Jamil

tentou

em ações práticas da
n~o se deu a fundos em

pelo pr5pvio Jamil quando diz que:
~A relaç~o ffiltre teoria e ~ pr&tica

pois uma relaç~o

de constante

vação, o que significa,

ccmpl:.2

por um lado,

que a teo~ia n~o se elabora
pr~tica e, por outro

R~.tica

testecão

~

fora

da

--

lado, que a con

obf}~? o teórico

8

rever' s eus postulados

at~ achar o
~~----~~'-----,-----~---------erro, n~~ que eara isso precise
ü~

tingi!"

05

pontos mais fundamentais

----

sua teoríD~ (JAMIL, 1970:4,grifo

de

no~

so)~
No segundo semestre

nas cidades, Ja~11 descreve

guerrilheiras

mada como já tendo

í

super

após cerca
evoluç~o

da caracterizou-se

o

que "tinham paral

í

pelo incremento

de aç~es armadas,

í

í.çõ

es

í

197C: 11 ) o.

de como dar

a esta

/luta

de classes"

que
t

den t ro da esquerda

arma-

tendo gerado.uma

pr6ticQ

í

armada/

fase

rI,

para a t.eor zaõão atual

~ teoria a serviço de luta armada", não a colocando
-se "nas d scus sões

zede a luta

Essa fase ds anti-teorb

ar-

"com r ecus a
armadas

í

"revo Iuc onâr a" que teria criado "cond
í

da esquerda

í

í

como as do PCB a da rClCP

t

te6rica

do uma prdme ra fase de"anti~teoria",

e sido uma reação às teorias

( JArlIL

de dois anos de açõ@s

d scus sões que não fossem d scus sões de ações

de quaisquer
t er

de 1969,

em quest~o,

qu

já

concentr ndo-

me ío r eficácia

po l Lt í.cs"

22~

Nessa al"gumentaç~o, vislumbra-se

uma visso pouco dialêtico

da

relaçco entre teotia e pr~ticª~ pois a prática t~nde a determinar a teoria,
sempre predominando
tir teoricamente
questão)

o

al~m

sobre elo e impondo-lhe

a viabilidade
cle s 'r

a prática

restriç8es

de luta annada naquele momento
"revo

como mera aç~o armada de vanguarda,

Iuc

í

onâr

í

a"

entendida

í

em parte o t.ão criticado

ti

de

discu-

estava fora de
modo res

t.r

í

to ,

e não como sua inserç~o no movimento do

todo soe al , Esse pi."'ivilegiod~prática) em detrimento
teriza

( por exemplo:

da teorIa, explica e caraoS

vo Iurrt ar í.smo" da esquerda armada

e

23IV~ O CAR~TEB DA REV0LUÇ~O
f~ndamento

teórico dos textos de Jamil
A

f Iuénc

í

ás !d~ias' de Gunder Frank como

ada fundamentalmente

í

latino-americana

teria como "!inimigo 1.m~

local ( ou os r epres en ten t es. locais do imperialismo)

mo inimigo principal o pr6prio imperialismo.
e democrática

tempo nacional

~ in-

pela obra de {;under Fr ank , conforme o pr6prio a~

tor reconhece no textoo A revoluç~o
d ato " e burguesia

sobre o caráter da revolução

teorizsç~o de JamH

Da! a revolução ser

(caráter de libertação

lista. "Todo anti-imperialismo

'objetivamente

nacional)

80

e co

mesmo

e também socia

socialista".(JAMIL,197C:16)o

o que lhe permite chegar a essa conclusão ~ que todas as
nações

seriam "forçadas a adotarem o modo de produção (sic) imperialis ta"

( 1970: 13') p onde as empresas cap taUs tas expandem-s-e e ir!tegram-se de tal
í

forma, que n~o
nsiso

s~ria m8is poss$vel falar em capitalismos

De modo que s6 existiriam

imperialismo

integrado".

\
'ocialistaapoiado
te a construção
centrais

rtdois modos de prcdução (sis) viáveis!

inabalável

por burguesias

do socialismolt(l97C:15-16)o

tenderiam a tornar as naç8es

periféricas

internos do imperiaUsllIO)

~ o socialismo

e nossa

popular constante

à conclusão

luta é de libertaç~o

G.

durôn

imperialistas

seus satélites~

em cada nação,

naci2

e "b" o Estado

Como as potências

povos das nações subdesenvç,lvidas~ chegava-se
jeti90

nacionais

no r.~vo em armas e na ~articipação

Lâo doS prolongamentos

ou burguasiss

com auxí-

para explorar os

de que "o nosso ob

nacional"

(197C:16).

$6 haveria duas forças no campo de luta dos pa!ses.subde~envolvidos,

no imperialismo

as massas objetivamente
socialismo

a

senvclvimento

reacionáfio

interessada~

com seus funcjon~rios

na revoluç~op

Esta simpli fféação do conflito

vendidos

luta~do diretamente

é a consequência

e

pelo

fundamen tal do

das forças produtivas e do ccns eqüen ta des aparec ímen-to de 'ter-

ce5ros caminhos'

entre socialismo

e imperialismo"

(197C:17)0

Assim~ "o inimigo de classe e o inimigo da naç!o slo um
s6: o imperialismo
(l97G:17)

e

d(j

com seu prolongamento

interno ( que não é uma classe)".

24C possivel ccncordar com ele
lar numa burpuea a nac:ional cem interesses
í

rialismo numa ~poca de extraordinária

r

meros "prolongamentos
classes,

o que seriam?

locais, associada~

imperialista?

II

(s íc)

(l97C:

í

Quistos?
17)0

como

prõpr o , Se não

sem interesse

do Imperialismc?

[nclaves

do capital. Mas

como classe vai uma distância

internos" do imperialismo,

:~$.ias? "Camadas da classe

.>.-, .

brasileira

pensar as burguesias

simplifjcador

Independen t ss do impe-

totalmente

internacionalizaç~o

da! a dizer que não há urna burguesia
muito grande.

quando propee que n~o cabe fa-

lumpen-burgue-

Esse tipo de recí o-

+;

cinio explica em parte a ação dos grupos armados; se as classes dominantes
cais ( incluindo

8S

forças armadas a sua tecnocracia)

tos internos do impêrialismo~
de uma cirurgia

Esse tipo de racioc!nio

a quem pensa @m termos de totalidade orgânica
Jamil acompanha

são meros pro Ionqamen«

ent~o poderiam ser extirpados

revclucionâria~

l~

d5 n8ç~o através

parece mais adequado

e não de totalidade

clialética.

Gundor F'rank e chega a falar no "apêndice local" como inimique

go imediato:

(197C: 17). Não surpreendeyquissessem

de apendiciteaguda na soe i edade bres

í

fazer

uma operação

Le re , S6 que) quem morreu

armada

foi o médico?

í

tragic8ment~!
ís e seria generalizável

Essa snál
/

América latina ( e quãça atodos os subdesenvolvidos
gentina,

de Cuba ao Brasil,

hojet

seu caráter redutorf simplificador,

no

nuances sociais,

culturais,

gião, com suas classes
das por pressupostos

9

à Ar-

do Haiti
í

poHticas

te6ricos

í

que mais encobre que revala as

e econômicas

da conj untura e da s Ltua-

ume an'lise

det~lhad~

da riqueza das relações sooiais em cada põJS

dominantes

capenqas , as vanguardas

do mundo)

da Bolívia ao México! Não se-ríéipreciso. ãns s t r ,

ç~o de classe de cada pais. Nfto se procurc~fazer
todas as particularidades,

para todos os paf ses da

e dominadas

t~o equivocad~s.

e respectivas

fraçees.

de
e r~

Infor~

apoiadas em bases.analfticas

armadas não tin.ham como ir muito longe,

o que hoje'

é uma evidência.
Não surpreendat

nesse contexto,

a relativa

subestimaçao

por Jamil de uma anáJise mais apro fundade da estrutura de classes,

pois, já

\
25feitô, restando

est~r.ia

aplicá-Ia

sa

o caráter. da revolução

s~c sobre

não envolvendo

representantes

locais

funcion~ria

sol~-lo

•••

regime

que seria

n

de classe"

classe,

regime

mesma coisa:

o "inimigo

a ditadura

e v€ndi

a fim de i-

n~o uma classe;
integr,2

Com isso, perde-se

1970:17)
Iecal";

Conclui-se

que as

a burgueffiia
rurais,

brasileiros,

brasileira

o c~pital

local

estra~

uma Gnicf.l e

seriam

"representante

to do processo
t cne , sendo

pitalistas

que setores

do imperialismo",

ass

do capi tal
da pe r feria

j~;

f1as Gunder

Frank

nega

imediatamente

mos com função

fadadas
per

análise

í

dos países

Da! a necessidade

cidades,

da guarrilha

global,

atrav~s da luta-arse apresen-

í

(no inimigo

local

e reprodução

lismo integrado.

mo de forma

estan-

A ccns eqüên-

pr ínc pal , o qual

subd~senvolvidos,

e mais explorado

teoria

conquistado

corno inimigo

como a burguesia

Essa

do ca-'

é que o dnico caminho para c desenvolvimento

í

na acumulação

ce na

do capHalig

dentro

féd cos das met ré poLes centrais.

í

capitalista.

externo,

ao subdesenvolvimento

o elo mais fraco

através

bâs

do capital

o Imper al.í.sme

explorado

uma função

aut8nomo

ou d~pendente

ca-

ao invés de s~

de des envo Lv írnen to nacional

nas naçl5es-satélites seria o socialismo,

taria

propriamente

a possibilidade

mo, e a serem satélites

que teria

nãe

í

do capi tat ísmc , cumpririam

periféricas

mada,

como momerl

do sistema como espaços de exploraçmo

na periferia,

o

do cen t ro metropoli-

í

e reprodução

í

e reprodução

apreendjda

al.ar ado s , por exemplo, o campesinato),

acumulaç!o

c a po Lf t cs dessa

e implicitamente1

quem a periferia';

po pul ec í.onô

ã' expansão

rem obstáculos

do as nações

para

de acumulação

(não

no texto, explScita

acompanha

d~ Gunder rrank,

raciocínio

pesjnato

traidor

~olfticas

militar~

excutivos

uma classe

no imperialismo

~roprietários

imediato",

Jamil

í

(JAMIl,

s ão os

local".

o ~ap8ndice

pitalismo

as bases

e "apêndice

fraç~esp os grandes

ser

um grupo

ta apoiada

que se epr e-

a luta,

106a1 ~ um regime,

de direi

a tecnocracia,

as suas

tático,

de Gunder f rank}, no

iniciaremos

por ser

~a burguesia

s ed i ado no Brasil e seus

geiro

o qual

Imed i ato " a combater.

Armadas,

e todas

contra

tirand0-1he

"uma ditadura

entre

o imperialismo,

( conceito

o estrangeirop

o autor,

do "; e "inimigo
a d ís t ínçãe

o inimig0

para

discus-

as c Las s es ex í.st en t es ; já qúe

seria

imediato"

esse regime

Para

no plano puramente

do imperialismo"{.JAMIl:197C:17)."Por

que vive

d~, pOd~10S abalar

forças

a,

"fs te

"Nossa

e pçêc ;" (JAMIl· •.191c:17)

não existe

s en t aria com uma face deUinimigo
t~tico,

brasileira.

pois

sobre

í

"O inimigo

plane

situa

a d scus s ãc fundamental

das classes

no plano

na conjuntura

imediato

produzido

internacional

do sistema,

partir

).

pel~

câpitali~

do sistema,

o sustentáculo

da revolução

C camT

li

seria

do imperia-

do campo para as

rural.
tem a virtude

internaciomal,

rompendo

de procurar

entender

cem a f cçãc
í

0

capit~li~

dos capitalismos

n-ª

.'~.?:~
....

26cfons s com potencial:idade de desenvolvimento

completamente

í

nospreza

em grande medida a estrutura

desenvolvidos,

í

sucessiva

í

implicaria

poqUI!

dos diferentes

Lnc Ius ive

uma sub~colonização

das metr6poles nacionais sobre as locais

~es- interioranas

pa1ses sub-

as nrelaç~es de produe~o e distribuiç~o

ao privilegiar

ais e nec--co Ion a s n*

d@cla~ges

autônomo. Mas ~

colonl
interna

destas sobre suas regi~

mais af'as t.edas, em que o 61 timo elo da cadeia de exploração

colonial seria o satélite local rura~onde

se encontra o campesinatoo

A teo-

qu~

ria

de Gunder- Frank ( e também a de Jamil'(ã acompanha ) tende a dissolver

periferia nu~ espaço homogêneo,
nacionais

essas con t redf

çê

s

í

na Am~rica latina. além de diluir

es- ao longo do tempo, não dando conta de sua h Is torí.c ídade ,

nem das di ferentes
taxando-os

perdendo de vista as formas de manifestaç~o

capitalistas

das contradieões

conjun turas , igualando os países

de colonizados

ou semi-co1onizados,

qua~e

per í.f'êr ecs (satélites:) r
í

independentemente

deracões de tempo e espeço , Até mesmo teóricos prôx ímos de Gunder

como Theot6nio
alismo

em detrimento

da est~~tura

e-h

í

de classes,

Weffort,

í

dencia ( \.JEFFCRT,1979), obs ervou que:
!co).,o teõr cos da dependênc
í

vezes presas das

í

numa crítica

a Gunder

ensaio sobne a teoria da depen-

"O mérito de seus trabalhos

como crftl

e/" não nos deve fazer esquecer que são

premissas que querem destruir~

quac íone a 'dependência

bem como analisa a economia

para ficarmos

escr ta na época (1970)-$' num conhecido

basicamente

enk ,

stor í.camen te , ( SANTOSfs.n.t.)

Francisco

COS

Fr

de con

dos Santos, apontaram o fato de qu~ Frank privilegia o colon!

da Am~rica latina

f rank

a

estrutural'

Frankt

por exemplo ( ••• ) ~

( ou o 'subdesenvolvimento

pela relaç~o externa e ele

muitas

estrutural')

pr6prio observou a ausênciap

vro) de uma "adequat e snal ys s of the class s t ruc ture ln latin
í

em seu li

America'

n.

( WEFFCu.T. 1978:171 )~

* os comentários sobre

Gunder trank baseiam-se)

tomados durante o curso ~Si.~o
ministrado

pala

em grande parte) em apontamentos

e De:.env,.Çlvimento da Sociedade

professora Heloísa Fernande~,

da USP no segundo semest~e de 1979.

na Faculdade

Brasileir8p

de Ciências Sociais

27Concluindo

e$.~t@ tõpí ce do. trabalho,

sua

ext ens ão , um pouco mais

ral

ell.Gunder

para revelar
t ca
í

6

Frank

em particular,

os ~qu1voc~

'a teoria de Jamil

geral;

para

quanto

"as

( exceção

'Weffortf

pois

a autores

reproduzir,

apesar-

de Weffórt

à teoria

ele

con tr i bu r decisivamente

parece

de

em
da dependência{9~

í

das .premi2.§as te6ricas que deram fundamento

à prá-

e de VPR, bem como à eS.9...l1erda armada brasileira em

o catcl1d('Qfjsmo

possibilidades
feita

da cdtica

vale

tipico da chamada

do desenvolvimento
como Cardoso

de tomar a s~rio os 'modeles clássicos'

"teoria

capitalista

na América

e Fe l e to ) p teria

da revolução

da dependência"

"origem

Latina

no equivoco

democrático-burgue~é'I"

( WEFFCRT, 1978:176 )~
foi quem m"1is fez

"Frenk

edUca

da ap.l caçêo

voluç~o

delllOcr&t5.co-burguesafl

ria

do desenvolvimento

apegou'mais,

es Is t s em

acha sempre

da teQ
n:a~

capitalistü
fo

í

ele quem

dêstas~€eoriasoDesSUIJlS

análises

perspectiva2catacl!smica
possibilidades

I!

no plano teóricopsos

supostos nacjonais
te modo,

da

da teoria dê tire-

í

c íonal , mas provavelmente
Sê

sentido

110

uma

em relaç~o ~s

do capitalismo que se

subordjnada

ao âmbito

n~-

clcnal~l••;/ A questlo que se ccloca
a seguinte:

a falência do capi talismo

nacional na Am~rica latina,
eu concordo

com_a qual

por raz8es semelhant~s

de Fr ank , significa
talismo

,

a falência

às

do capj.

r

em geral na Américe Latina?

ao nivel

das relações

de produç~o,

on~

de n!o há qualquer
raz~o para assumir
a forma nacional como necessária~
que
a questão das possibilidades
vclvimento

do des@n-

do capitalismo

( e alterna-

tivamente a qu~st~o das possibjlidades
da revoluç~o socialista)
tina

deve ser

na América

L~

cOlocada."(WEFFCRT,1978:

176~lTn e

/.66/ntendo em conta

que os pafses

cos rnantiv~ram a autonomia

ri-

e os pafses

·.
28pobres perderam-na,
uns são ricos

'conclui-se'

que

porque a mantiveram

e

outros sâo pobres proque a perderam;don
de

'se

conclui

I

também que ~ suf

""_.

"V

ciente provar a falência do capitalismo
nacjonal

para termos provada a inevi-

t~vel falência do capitalismo

em geral;

finalmente,

aSSi~~e justifica

s premls-

sa nacional

como necessár.ia ou pelo me-

nos como suficiente

paras

análise das

possibilidades

do capitalismo

ses colonizados

• "(\.JEFFCRT ,1978:

p~f-

nos

179·)

Weffort confronta no final do ens aío a "teoria da deperrdência'H<ccm a teoria do imperialismo

de Lên ín;

"r

certo que L ninp do mesmo modo que
Hobson antes dele, fala da exist~nci&
de "pe ís es dependentes"

e es ta seme-

lhança de palavras poderia apar~cer
mo um sinal de parentesco
a semelhança
( em relação

hist6rica:

A

mais evidente

à 'teoria da dependênc e '
í

como en}'felaçãO àquela
mencionar

te6rico. Mas

quase que termina ai.

começaã pela diferença

de Bar an ) t cabe

o referente à p~riodização
&

eteoria de dependência'~do

mesmo modo que a de Baran~ buscando
tar' o 'modo de ser'

-It

ria

embora Weffort
da dependênc

generalizí!
í

a" D ele

suas conclusões
está àurante

para

do capitalismo

o conj un to da chameda

todo o ensaio dialogando

mais

to res que poderiam s r rotulados de "t.eé rIcos da dependência".
ricos da dependênc

í

das criticas

feitas por Weffort

80

mente com as crIticas dirigidas

~ ~teoria da depend~ncia»

de-

"teo-

de DU-

Não-comparti-

conjunto do.s

e" quas e indistin temen te , Embora concordemos

C8~

especi fi

camentê com a teoria de Gunder Frank. Como se gabê~ há uma infinidade

lhamos da generalização

cQ

I't~~·.

es pec ficaí

de Gunder frank.

29pet1dente, ~ superinelusiva
to respeito,

também

él

e,!

pois de fato se refere a

toda hist6ria passada da América Latina; a teoria leninista é mais restriti
va e se refere ao perSodo que se ini~
eia com o últirr~ quartel

do sée.XIX.

Está claro que esta diferença
diz8Ç~O 'corresponde

de peLi!?

te6ri

a àiferençss

ces de base: ns teoria de Len ín, o imperialismo
uma

nno se define a partir da

premissa

po l.f t ce (a
í

c,2,

Nação ) mas

mo uma fase particular do des@nvolvi~
mento capã t.al s t.e , ou seja,
í

das relaçees
cimento

de produçgop

dos monop61ios

pital bancário
fort9
Resumidamente,

Weffort

a par.tir
com o apare-

e a fusão do c~

com o industriaL."(Wef-

19l8:179~18C).

apresenta

assim seu argumentO:

"le a noção de"de;pendência

cstrutural

Jf

toma a id~ia de Nsç~o em pé de igualdade com o conceito de classe (relaç!o
de produção, ete) como se fosse um pdn
c{pio te6rict'J: 2~ uma teoria de classe
n~o necessita da premisse nacional
ra explicar

o desenvolvimento

p~-

capitm-

lista;

3~ se se ace ts o segundo arg.!;!.

mentop

a -teoria da depend~ncia~d~lxa

í

de ser uma teoria ou um conceito

de c~

r'ter global sobre a sociedads_latino-american~ e deve ser tomada apenas cQ
mo a indicaç~o
vap nascida
convecJonais
capitalista

de uma problemática

da falência

no~

das teoria~

sobre o desenvolvimento
na Am~rica Latina."

(Weffortp 1978:180).

3C-

Como deveria
1a conjuntura

ser e se comportar

politica de repressão

o que pretendia

a vanguarda

armada naqu.!!

p6s~AI-5?
ser a VPR?
"Somos um movimento
pa a vanguarda

no qual partici-

proletária

como forçap

e no qual domina exclusivamente
10g10 proletáriô.

a id~

Na medida em que nos

inspiramos e~)ideais proletários
lutar

p0ra

por um programa socialista,

e

na medida em que não somos um instrumento de luta
dizer

do proletariado,

que somos vanguarda

mas n~o vanauarda

podemos:

p~oletária~

E

do proletariado.

na medida em que lutam por ideais

pr.Q.

let~rios, não somente o proletariado,
mas a im~nsa maioria
versas
tes,
taria,

da populaç~op

dl

camadas ~ e por razões di ftn.'~nsem s en t rem a cont red ção prolQ~
í

í

e sem v~rern a luta de classe em

termos proletários,
de Mão ocuparem

pelo simples

fato

a posição do prolet~

riado no modo de produçlo capitalista,
diremos que somos uma vanguarda

socia-

Hstal''' (JAMIL ~1970: 2~·)

Ass ím, coe ren t.e- com a análise que
sas

marq ínal í.zadas n corno as principais

-se a ser ao mesmo tempo ~~guarda

punha

(I

proletariado

e as "ma.§.

forças da reve Iucão , a VPR propunha-

er~let~ria (jamais vanguarda

do'proleta-

r ado ) e ~~guard...:=-~~ç.~a).:~stao Ao lado do conj unto da "&squerda armada~' pr~
visaria
tendia ser'·o embr ão de partido" quey"ao iniciar a luta antes das mass es o aí

í

companharem,~a_aouar

6

regime a se debater numa crise polftica

vocada ou acen tuada pela pr6pria (!xistência

do contra-poder

permanent~
revolucionário

pr2

31qu~ desafia, contesta e sobrevive,
r evo Iuc íortâr

í

as " (1970:18,

grifos

"anti-part:ido", como os acusavam
Tanto que a VPR considerava-se
a necessidade

em torno de si as forças

do autor).
que ~aml1 e a VPR n~o eram

palavra~revela-se

N~SS8S

Aceitava-se

centralizando

e acusam os auto-intitulados
"marxista-leninista"

mas numa etapa poste-

" a d s t.fnçãe

"12- facel':

1970:1)~

(Introduç~o,

do partido revolucion~rio,

r Io r da reve Iução , 0130 na chan.ads

"leninistas".

í

entre

vanguarda

armada e "par t do ' ~ uma d st ínção da Iº" fase de Iuta , 'quando a pr6pria esí

í

cala de trabalho
lftica com

as

massas

contato nos obriga a

de
p

ou f

í.car

Iemos

uma

realmente

ligaç~o fundamentalmente
isolados. O partido

será

poen

t.ão

o resultado de um trabalho d@ vanguarda armada ( contato polftico), corretamente efetuado, (JAMIL,198S:238)
Para Jamil, a VPR n50 ~ra ainda sequer a vanguarda arm da
futura
que pratendia se~, at~avés d~percuss~o
popular, conseguida com a propBgan~
da armada. Nesse pont~Jamil
ç8es muitas vezes- não tinhamp
letariadot

ao menos revelava bom-sensú~
julgando-se

o ~verdadeiro"partido

que outtas organiz~

mui tas delas já a vanguarda

revolucionário

do pro-

aI

de classe trabalhador.a, ou

go assim, apesar de contar com poucoí mili tan tes ~ da -sue quase insignificâncla pol!tica junto

às

massas trabalhadoras!

"Por meio da propaganda
transforma~

armada, visamos

a Crganizaç~o

em vanguarda~

N~o podemos nos proclamar

vanguarda

por

acharmos que seguimos a linha política
certs; outras organizaç8e
a certeza de defenderem
não são vanguardas

nós,

a linha certa e

por isso.

guarda é ser a vanguarda
SBo

têm,como

Ser van-

perante a ma3-

Se nossa linha ~ justap

mas as mas-

sas n~o a aceitam. seremos outra organizaç~o de esquerda que elabora programaso Para sermos vanguarda

devemos

pois

ter a linha pol!tica justa e saber levá-Ia até as massas.

Poder1amos

obter o

32apoio

momentâneo

das

oportunismo

pelftico

Deixaríamos

logo

sumir

do palco

percuss~o

como o PCB•. Assim

a re-

às

pela

vanguarda"

justa

co,

consideradea

sem sermos

propaganda

armada

ç6es

a prAtica

entre

perialista",
internas)

Jamil, o "trabalho

com palavras-

de ordem

e a ideologia

(ditad~ra)

das

classes

sagregradora,r e "crescente"

dessa tática

A "importância

estaria

giadas

í

que perderam

direitos-

atrair

estavam

1970;32).

A"importância

parat

o inimigo"

í

zar

resumia-se
ter

apenas

a esquerda

ralisaria

desanimador"

num fatalismo

através

armada

n~o temos condiçees

e que

e mobilizar

de sustentar

na medida

arbitrariedades
variam

ao "isolamento

ser

interna",

í

lutas

í

í

os estudantes

a sua

"capacidade

df ss ensão

pelo

poder , Essa

na primeira

que se tornariam
força

po l t co do governo"

t

secular

que para

fase

novas
e

camadas

(197C: 33)

de
ele

"dis-:;?l1$~ot. pa-

da luta",

quando

coesa."(197C:33)
levaria

mais

militarmente,

(~.

comba-

sobre as formas de melhor

militar crias~~

da-ditadura

privil~

a uma exploração

desta tática" estaria em que ele

~~ que ganhassem

"de-

e podem tornar-se

todo o peso da repress§o

If.

(~jjssens8es

"camadas

acos tumadas

t~ticalf

fundamental"

vo Ivdmen te i.das : di taduras militares
ticamente

dessa

li

im-

a'1mobilizadora",

comi) por exemplo

exaustivas

levaria

e seria

crescente

s

da "d í.as ensão

em discuss3es

o inimigo

A "importância

desagregf:ldora

da burguesia

í

uma força mais exptos Iva.s que as camadas habituadas
e mergulhadas

as contradi

e depoi s t rs ta do'~aliado t át co";

em

aos quais

a

A

sobre a importânc:i

disco rr e

mob Lí.zado ra"

"utilizar

(democr~tica)

(1970: 32)

feito

de radicalizar

e aprovei tar contradiç8es

dominantes

Jamil,

Jamil,1985:241)

a tática
para

a

vanguarda

de mobilização

concreto

dmocdiHcas

levar

sem subir ac pal-

povo ;"]

í

e também para sprofundar

dentro

pr6prio

crit~-

que a linha poH-·

Mas não podemos

momento po Lf t co implicava

naquele

nao ~

massas

linha pol!tica

pelo

Segundo

e da demagogia.

para

junto

~ justa.

do

de ser vanguarda

rio para concluirmos
tica

atrav~s

massas

"ao desoo-

vu Ine ráve

na medida

revoltadas

í

s poli-

em que as
que Ia-

33Eis um paradoxo que op8e~realismo

a ilusão delirante:prl

melro Jamil obse rvencom realismo que a esquerda armada não tinha "condições
de sus ten tar todo o peso de r epr essão coesa". Depois cai~ no delírio da tática do "quanto pior, melhor", na ilus~o ~~,de que a re press ão feroz tiraria base social da ditadura,dando-a
à luta armada, pois esta seria a 6nica alterf)Ól!tica
implicava
nativa1à d i t aduea , A tática con tra ad t.adur a para ele ~
ao mesmo tempo) divl
í

dir a repressão e forçar a radicalizaç~o
rômente suas contradições.

do regime, que assim revelaria

E pensava assim no segundo semestra~ de 69, já

muitos meses depois da unidade

da repress~o simbolizada pelo AI-S, ~) deze~

bre de 68!! I"'asparece que naquele momento o AI-5 não fo
ç~o da repressão,

cla-

e sim como mostra de uma debilidade

í

visto ccmo uni fic,tl

da ditaduraoSen~o~me5-

~o dentro do raciocínio de Jamil, como expijcar a continuação

da luta armada?

Cutro paradoxo: Jamil revela lucidez ao notar que "o govemo,

ao escolher a so Iução

da fo rça , tem que cumprir o seu desafio e resc],

ver efetivamente e problema poHtico
çac

Vencendo os revolucion~rios

criado pelos revolucionários,

pela fo,~-

pela força, o regime pode em seguida libera-

Lí zaz--s e , adquirindo certa es tab Lí dadeví 197C: 33),

como de fato fo

í

o que

í

0-

correu. Essa lucidez ao detectar a polltica do governo ~~tra em paradóxo com
a total falta de tino político que
tar abertamente

a força do governo atravég da luta armada na~uelas circunst~n

c as , em que reconhecia'
í

s~o coes

n. ~

fez supor ser possível desafiar e enfran

não ssr pos s Ive l "sustentar

todo o peso da repr es-

esperança de Jamil estava ~m que o governo continuasse

dividi-

do quanto à fCDna de repressão à luta armada, o que o impediria de vencer p~
Ia força, desgastando-se
guida voltar à repressão,

e vendo-sê obrigado a

liberalizar-se,

para em

retornando depo s à abertura democrática,

culo vicioso que fortaleceria

se-

nu" cír-

í

a luta armada como aI ternativa política:
"Mas se a soluç~o pela força n~o d~
certo, o governo se desmor al za ao vol
í

tar atr~s e restituir as liberdade~
mocr~ticas

d~

exigidas pelos pr6prios re-

volucion~rios

que tem então moral para

exigir mais liberalizaç~o,

mais direi-

34-

tos de organização

para os oper6rios

o governo a voltar à

etc.,forçando

mil! t.er zaçêo , num ciclo poHtico

que

í

o desgasta

tremendamente

e o faz apa-

recer como o 6nico responsável

de to-

da desordemo Assim a estratég:a

SG

constro! str8v~s da precis~o tática9
e o w~vimento

revolucionário

realmente alternati~a

Para Jamil) essa tática de radicalizaç~o
liberdades

armada da luta,

a fim de estimular as dissenç5es

democráticas

ternas nas classes dbminantes

e aguçar

da

mas canaliza

estradgico5;

estratégia" •.Entfatlza

a

forças- conjuntur

importância

Itn~o e!';tar{arnos dando a v da

da

"n~o afeta os

15 para a cons t rução

t ât ce , ressaltando

entanto, que

no

í

se fosse para conquistar

í

in-

as con tradf çõesi entre a pr6t1cil di-

t~tor1al e a teori~ demoar~tica da burguesia imperialista,
objetivos

poder."

de

1970 ~33).

(JMiIL,

reinvidicando

se torna

liberdades

burguesas"

(1970:33).
A
das

tática proposta

sociais de vo;i.;ã conjuntural

ções não

antagônicas

a conjuntura

com o s

í

baseava

contra

o regime,

í

s tar

como aliados, cama-

"camadas

que: têm con

s teme ", Observa que "ao manter

revo1ucion6rio

o ~~vimento

conqu

pode cap~alizar

tead

í

-

indefinidamente

estas contradições~

(Jamil, 197(': 34)
Jamil
"msnter indefinidamente

considerava

que naquela

altura

(2º

semestre de 69)

a cenjun tur a" era algo favor âve I à luta

armada, opi-

ni~o que olhada de hoje revela um erro crasso e tr~gico de análise, mas que
n~o era óbvio na

~poca.

Talvez aqué se explique em grande

p~rte o paradoxo

antes apontado entre obs ervações real s tas de Jamil a outras ccmrd e t amen t.e
í

idealistas,

irnbr í.cedas no mesmo raciocinio:

e 1nfcio

do 2º semest~e de 1969,

~poca em que Jamil escreve os textos, como j~ destacamos,
seqüestro

foi marcado

p~lo

do embaixador amer cano , o pr-imeiro no gênero, de enorme reper cus -

s~o e que provavelmente

í

marcou o ápice da esquerda armada urbana no Brasjl,

35numa &poca em que as organizaç~es
quadros oriundos dos movimentos
tituir fren1es de esquerda,

de massa de 1968, em que se tentava cons-

em que Carlos Marighella

gura de líder revolucionário
da.

armadas ainda usufrufam do afluxo de

centrava na sua fi-

o grande carisma do movimento

de luta arma-

Apesar da força brutal da repressão no per Iodc , os aparentes

da esquerda

armada e ~ua repercussão

de ld~ias "delirantes"
possivelmente

não

soassem tão "delirantes"
de Jamilp

í

social davam margem-ao que chamamos

de .Jamí l , que na ~poca9 por todos esses

de escritos os trabalhos

êx tos

fatores

p

como hoje. Contudo, logo depo i s

viria o acontecimento

que marcaria

in-

dubitavelm~nte

o inricjo do fim da esquerda armada: a morte de Marighel-

Ia, assassinado

numa enboscada em São Paulo no dia 4 de novembro d6 1969.

Conforme depoimento qU0 nos concedeu

recentemente

o professo~ Ladislau

Dowbor ( que na época era o Jamil):
"•••hoje, acho que a morte do Mari-

ghel1a transformou profundamente

a-

quele panorama. Coisa qU& na época
a gente n~o entendeu,

porque a gente

estava muite mais preso à operacionalidade e à sobrevivência

do que- à

dinâmica política, que a gente ente~
dia em par t e",
A tática imediata deradicalização
vindicando

liberdades democr~ticas,

da luta armada, reí-

tinha, a longo prazo, cemo fim estra-

t~gico, a conquista armada do poder, instaurando

uma ditadura do proleta-

riado, entendida não mais como uma ditadura de defesa contra um inimigo
interno, pois na an~lise de Jamil esse inimigo dnterno não existia (clssse burguesa necãonal ) , mas como uma ditadura de "de f'esa contra o 1n1migo
expul so " (J/\MIl,.1970:34).
parentemente

que"s6

es tranha ao vocabulário

pend~ncia nacional~e

pede se manifestar

sob esta forma a-

marxista que é o conce to
í

ee

Inde--

(JAMILJ1970:34)

Essa id~ia de "ditadura do proletariado"
explicar o vinculo te6rico entre o marxismo

é

talvez ajud~ a

a independência

nacjonal

nas "ditaduras prolett3rias" de pa!ses como CUbéll,Guiné Bissau ou Moçam-

36bique

o

Mas incorre nos equivocos que apontamos anteriormente

lise das classes dominantes

brasileiras.

Equfvocos

quanto à an~

teóricos e metodo16-

giccs que se tornam ajnda mais evidentes quando Jamil aborda a quest~o da
cultura nacional, assumindo como socialista
se xené

uma posição nacionalista

qua-

foba , numa das passagens mais infelizes de seu trabalho. C próprio

Jamil resume assim sua análise da questão cultural:

"a) da mesma forma que não existe no

Brastl classe burguesa nacional, n~o
há também cultura burguesa nacional
b) não havendo

cultura nacional

e

bur-

guesa, a ditadura de classe no nfvel
da super-estrutura

se dará fundamen-

talmente com caracterfsticas

de li-

bertação da cultura e das tradiç8es
populares,
'tradições'

at ravês da expulsão

importadas

mo" (JAMIL, 197C: 36).

do

das

imperiali~

37VT.

x "MILITARISMO":

"MASSISr"\Qtt

O IMFASSE

DA

ESQUERDA

Um impasse com que se defrontavam
mada, no seu prô pr íe entender,

ARMADA 8''1 62

a VeR e a esquerda

ar-

em meados de 69, era aquele que aparecia

no conf'ron to entre "mass s t.as" e "m Lí t ar s tes '", isto t;, que lugar atrib~
í

ir às massas

populares

armadas. Os "massistai
ção no movimento
mostrar

no processo
defendiam

revolucionário

enquanto

das propostas

"mas s s t.as" e recolocar
í

da luta armada naquele
armadas (condiçees

ç5es

subjetivas;
militar;

necessidade

o

Assumidos

momentof

da luta armada

vclucionária

í

necessidade

mais coerente

e ccns eqüen te

í

ft.

urbano com emb

A s a ída para essa

a luta que se revelava

partir para a guerrilha

í.çõ

rural,.guardava

de "propaganda

rário Comunista
.guerrilha

rural

(

rec )

e na tarefa

que

rural não pôde

luta urbana

de

e

16gica com pressu-

pro pos t c por Jamil

armada"

de enquadramento

às aç8es arm0dBs,

massistas,

e outras,

d~ maS58S nas cidades

a guerrilha

da continuidade

'fora feita at~ ent~o, mas sem a tentativa

As organizações

a saber, nas p~l~

pela VFR, de abandonar

uma coerência

Na pr~tica,

se buscara fazer simultaneamente

teo-

es rurais. A gente nunca s a íu dessa c0.!.l
í

plicou muito mais a justificaç~0

dessa

recente que nos concedeu , "e •• éra-

inútil dentro do movimente

ser def'Laqr ada a c conceito

mais adiante.

na éPOC8J

cont rad ção t proposta

postos da guerra de guerrilhas.

"co rre te " f r roeu-

com os pressupostcs

ria para sair do impasse em que se encontrava
mos um movimento

não há como neí

rou o caminho

Dowbo r , em entrevista

r~

têlo cri ticada por outras o rqen za-

ao Invés .de ser o "desvio" de uma teoria

t.rad cãc

privil~g'io ao car~
de uma vanguarda

ções armadas,

as de Ladislau

a ditaduro

rural, inicial~en-

da novo tipo, livre dos vícios reformistas),
í

as

aná Lí se que ví a uma cri-

ãmper íe l s ta no Brasil;

das massas camponesas;

s6 faltando

para combater

bem treinados;

gar que a teoria "mil i t.ar s t.a" da VPR,

vr

fi

a todas as organiza-

a guerrilha

para instau~ar

do capitalismo

ter r~volucionário

praticamente

dadas para a revoluç~o,

te com um pequeno grupo de homens

se irreversível

aos "contatos"

í

objetivas

criar as condições

as rela~'

os pr essupos tos t eó r co s "quevar ís t as

ccmuns

imediata

o movimento

rural, restringindo

fase da revoluçãou

çBes com as massas urbanas na "primeira

à "prcpeg anda armada"

p~las vanguardas

o "mil i t.ar Ls t.ss" pretendiam

armado nos trilhos que levariam à guerrilha
e

movido

a prática armada em função de sua inser-

de massas, urbanô,

as con t rad Ições

í

í

i,!!!.

tal como

de massas que

como argument6~emos

VAR-PALMARES,

PCBR, Partido

Gpe-

tambem falharam na deflagração

da

se

orqan L-

propunham

de

inserir-se

38camente no w.ovimento de massas.
sistas"
ações

pouco se diferenciou,

armadas

Assim,

a n~o ser, talvez,

! Mais uma rezão

e dos

pr§tica doS"militaristas"

iI

pelo n6mero

"ma.!

e eficiência

das

de Jamil

para estudar a teoria "mil! tarista"

como paradigm~tica.
Jamil chamava

"todos sabem",

tais comot

nhar' a guerra sozinha",
(

as

que cliziam o que era necess ér íe para uma revo Iução , .

afirmações

etc ,, c

"ramo da f'd Ioso f Ia do 6bvio",

de verdadeiro

JAMIlF

"nada faremos sem as massas",
"d scussões

1970: 11) •• Para ela,

das massas.

flcomo uma vanguarda

Problemas

minoritária

tratava-se

mericamente

min6sculo?"

atingir

ex

í

s ten te" ( JAMIl,

de forma concreta
a capacida~a

caberia

de

massas nos grandes

fluxo) em 1968, tornaram

evidente

"procurar

respostas

centros

a incapacidade

urbanos,

numa perspectiva

do que se'qusr'F

mas da capacidade

d~s massas,

de

propondo

reconhecia

ligação entre vanguarda

e massas.

ou contra elas Ias massas/~
arm~'da se

mente à sua radic81izaç~

de massa se inserem

volucion§ria"'

I

objetiva

na dinâmi<;;:2...:!a
luta

JAMIl, 1970:11,

grifos

pois

da vanguarda"

de evitar o isolamento

armada" co~

forma fundaffi~ntal
"de ser a favor

esta opç~o fund~mental:

insurrecionais

antes suficientemente

seu re-

não se coloca

dos movimen tos de massa _, levando

e a perspectiva

de

ao as~

de "estar ergan..!

Pare el@, n~o se tratava

mas de resolver

submete à dinâmica

se não se desenvolver

a necessidade

para tanto a"propaganda

seguido

da vanguarda

"O prob lema das 'massas

O autor

con-

1970: 11) •

junto às massas".

1970:11).

seriam:

eficaz quando se é nu

camen te presente

( JAMIlt

da ~

da ees(!fIvolver

Dois anos de prática ~e luta armada~ concomitants
censo do movimentá

da revo-

como a n ecess idade

Como ser politicamente

Para esses problemas

cretas para a vanguarda

n~o ga-

de "traçar o caminho"

que se colocavam

conseguirá

todas essas tarefas necess~fias?

"a vanguarda

sobre ·a neces s í.dade ou não de um partido",

í

lução, não de repetir o que sobre ela "todos sabem",
participaç~o

'1ua.;~

cons

a luta
eqven t.a-

_ o que é "putschismo

a luta no campo _ ou os movimentos

armada

p

numa perspectiva

de guer.ra

rIr'

do eutor ),

A primeira opção acima teria sid~ para Jamil, o erro da VPR at~

39-

meados de 1969, erro no qual a VAR:PALMARES
da ccnt.red ção com a teoria ~uevarista
í

via insurreições
guerrilha

nas cidades

rural já estivesse

Brasil, onde as organizaç8es

insistia

em persistir,

que pretendia

com possibilidades
suficientemente
guerrilhejras,

em profun

aplicar, 'pois esta pre-

de êx íto apenas quando a

desenvolvida~

N!o era o caso do
haviam.
ap6s dois anos de luta, nuncajsai

do do cfrculo vicioso da preparaç~o nas cidades para a luta no campo, sem
jamais deflagr§-lao

Jamil atribuia essa incapacidade

de iniciar a Guerrilha

rural à submrs são , na prática, das orqen zeções armadas aos movimentos

de Illa~

í

58

urbanos,

caminho

pelo qual estariam

te. Cabia, en tão , para ser co erent.e com os prossupostos
parar a guerrilha

rural ime~iatamente,

o campo de treinamento
detectado

em 197Ct gerando

da luta armada, com a maioria
to por milhares

de soldados.

das aç6es de "propaganda
danar a ideologia

detectauo

"guevaristas'1, pre-

o que a VPR procurou

para formar guerrilheiros

pelo Exercito

"
inconsequen-

fadadas a um "putschismo"

implementar

do Vala da Ribeirsg

um dos epis6dios

dos poucos guerrilheiros

com

que foi

de maior destaque

~ugindo

do cerco impo~

Depois disso, a VPR não teve forças para ir al~m

armada" nas cidades,

da guerrilha

rad í.ca lfzando-ias , mas sem aban-

rural.

Novamente,

parece caber a Jamil o méfíto de ter ao menos

algumas contradiç~es

da luta armada at~ entãoe Mas sua auto-crítica

não foi capaz de desvendar

a fundo essas con t.radfções para poder super á-Las ,

poeque estava~ preso no mesmo esquema d@ an~lise que gerava aquelas
ç8es. Insistia-se

na tGrefa estrat~ica

tr~s Vf etnens' / ••

%

s longe prazo de "criar~ um, dois,

dever de todo revolucionário

ê criar, em qualquer

do mundo, embr íões de luta armada, embr Iões de futuros Vietnans
propunha Jamil) seguindo

Che Guevara.

contradi~

conforme

tt,

Para ele, a opção que se colocava

revolucionário

era, como "pr íme í.ra t.aref'a";

"des envo Ive r

vanguarda

na "primeira

armsda'", que num momento

ponto

a todo

fa!,;eda revolução",

posterior

organizari~ as ma~

sas rumo ao poder. ( JAKIL, 1970:12).
A discuss~o
e.posta em " A Vanguarda-armada
o trabalho mais conhecido

sobre a relação

entre massas e vanguarda

e as Massas na Primeira

de Jamil, como dissemos

forD

...

Fase da Revoluç~o~,

no início deste

trabalho.

40-

o

documento procurava

na 'pesca,

dar r es pos tas aos problemas

que aparecem conceütuados

s as , "hilta que paraliza

como "impasse

o pafs ", tem repercussão

movimento

ou & descrganizaç~o

do regime se completem"

póHtico

to a partir
destruir

durante

da luta armada",

do qual o inimigo

da lula

mil i tar"
poHtica,

tempo sufuciente

ça para sustenter'o

"impasse

concretos

da luta

de mas-

"mas não têm for-

para que o desgasta

( JAMIL, 1985:225

que no Bras il implicaria

n30 nos possa tolerar

armada

)*; e como

"atingir

politicamente

o pone nem nos

( JAMIL, 1985: 225)., "•••.o problema não ~, nesta

militarmente"

,
I

fase,

de mobilizar

ra parslisar

o conjunto

das massas, mas sim de utilizar

uma minoria

p~

( JAMIL, 1985:225).

o sistema"

I
I
I

Na"primeira
poHticos

do movimento

fase

da revo l.ução ", seriam tr8s os objetivos

armado revolucion~fio:

"zepe rcus são poHtica

f

nacional

I
í

I

junto

ao povo 11 11 "proj etando-s e- como poder eI te rnat ívc', "desafio

direto

arma-

~

i
1

do ao poder cons ti tut ívo " e "repercussão
vímen te da luta
co da situação

armada.

Esses obj e t ívcs seriam

~e defensiva

se utilizaria da "propaganda
rilheira estL~t~gica"
fase

seria

armada";

sobre

um mínimo da população

nA

devendo-se

Vanguarda

Revoluç12 ( Reis & Sá , 1985)

s

mimeografada

na

evitar

vendo na guerrilha

edição

para o plano

tãt,i

a "tática g~obal"9

tática" e de "coluna

Só depois
í

das massas,

a rar!ssima

des envo],

que
gue.r

de vencida a primeira

í

massas popularês.

rur al "; em que caberia

ci t.ações do texto

de poss !vel

que Impl car am o avanço es t.r at êq í.co e a

que acabou isolado

As

~reas

"a tradução

de "guerrilha

pos s Ive I dar novos passos

4amil teorizou

*

tI1lll

constituindo

estrat~gica",

( JAMIL, 1985:227).

tomada do poder pelas

na guerrilha

local"

os erros
par~ tanto
local

Armarja

pois esta

relação mass&'"vanguarda

armada

de Che Guevara na Bol1via
"politizar

e realizando

a luta, abso~

açtses vinculadas

e as Massas na Primeir.a Fas e d

~ de mais f'ác I acesso
í

de O Caminho da Vanguar~~

ao público que

(JAMIL, 1970 ).

41a03

interesses das massas locais", ganhando solidariedade

230), tamb~

aborda"

a relação massa-vanguarda

que pode ser regular ( pequenos qrupos
zam

ações de sabotagem

local (JAMIL.1985:

armada na guerrilha

guerrilheiros

permanentes que reali-

econômica e militar, com finalidade

ir e paralisar as forças inimigas),

principal de atr~

e . irregular ( guerrilhei ros infj 1trsdos

na população local, como no Vietnam, em que eram camponeses
guerrilheiros

t~tica"~

durante o dia

6

à nOite), esta Gltima com "importâncie re@uzida na primeira

fase da guerra revolucionária
popular, com O que a guerrilha

na ~rea rural"g ~Jis implicaria

profundo apoio

ainda n~o poderia contar na primeira fase (

JAM!L, 1985: 230-231).
A guerrilha rural no Brasil nunca ~e def1agrou nos méldes propostos- pela esque rda armada ( a guerrilha do Araguais é um caso ~ par
t~ que n~o será
concepçãc

abordado aqui), assim, o que realmente

de Jamil da relação

importa é entender ~

entre as massas; e a vanpuarda na luta

urbana"

42VII. A VANGUARDA,

A cidade

de transformar

o apoio

organizadalt(JAMJL~1985:

"criar uma vanguarda

popular

232). C objetivo

politicamente

aceita

política

mento armado

da cidade

em situação

-10, fazendo~o

transforma

e ganhar

em força

luta urbana

uma batalha

seria

ideol6gic_,

mili tar"(l985: 234)." •••

o $imples

e forçando-o

rismo; 2. ao criar um clima de tensão;
~ opinião

da

passivo)

"não

apoio popular

ir!!,

éi

ao movi-

para o inimigo"( 1985: 233): 1. ao 1s01á-

di Hci!

perder apoio polltico

dos s~o vulneráveis

da vi-

fase da revolução

( no sentido

e não criar uma força para ganhar uma batalha
portância

NAS CIDADES

para Jamil como "palco principal

í

condiç~o

permanente

aparece

E A LUTA ARMADA

e po lf t ca do pais", mas na primeira

da econômica
h~

AS MASSAS

a aprofundar

3. ao debilitar

p6blica);

seu milit~

suas fo r ças (sold,!
a pensar

4. ao levar "a população

ern t.ermos de / •• J al ternati va de poder'; 5. ao tender a atrair a vanguarda de esqusrda

em torno da organjzaçãoque
Na primeira

ser estabelécida

tatoUcom

e não do tradicional

casso número
gurança

de quadros

e orgânicas"

r eIaçêo por "ações
cional e localU

armadas

o

de

. camente

procurando

armada

o trabalho

para ser realizado

ao mesmo

em conseqüência

na

manter

@

que o torna poli ti-

coer~ncia

1691ca cem as

das prépriDs

do desenvolvimento

de massas

idealizado

~

nas cidades

e os grupos
van9uardas

da luta armada"(1985:

por Jamil foi proposto

tempo na guerrilha

t~ticn,

na guerrilha

fim de que cada militante

entenda

o seu oonjunto

entenda

n,g

de massast

da revo Iução z S~gl1ndo ele, as vanguardas

235). Na verdade,

e na luta urbana,

da

de repercussão

o trabalho

fase, e qual o ins trumen to e o conteúdo

propaganda

$3-

de se-

lugar, através

de massas que ~ necessário

devem tirar "sua força n:ío do domínio

mas da pr6pria

dado c

por r azões

armada

autor da VPR diz não desprezar

teorias dos"embriões

lugar, do ~E~-

1985:235).

mais eficazu(1985:235),

de esquerda

limitado

luta e propaganda

entre vanguar-

de massas",

bem como, em segundo

penas tenta "saber qual o trabalho
e na primeira

em primeiro

"trabalho

e com o "recrutamento

(1985:234);

(JAMIl,

através,

apoio de massas.
a relação

fase da revcluç~o,

urbanas
da e massaSfdeveria
as massas,

ganhar

melhor o seu trabalho'I(JAMIL,1985:236)Mas

rural
e

a luta
restringiu-se

43às cidades,

onde pretendia-se

chegar 'as massas at ravês

dQ "propaganda

Segundo ~'amil, a VPR encon t.rava-se tameaçada
"oportunismo",

pelo "excesso de rapidez

pelo excesso de quadeas clandestinos

no desenvolvimento"

armada".

na ~poca pe lo

e pela "paralisia

para os quais a organizaçao

n~

cons~

de trabalho seguro e eficez". Para escapar dessas

gu1u criar condiç5es

somente na medida em que fosse estruturalmeh

ça~, a VPR deveria desenvolver-se
te capaz de "assegurar
O

ativa" (1985:236).

a sua sobreviv&ncia

maior problema da VPR como vanguarda

querem~s que as massas participem

politicamente

se atual. de organizar ~ sua participação
separar

Essa situGç~c nos leva

~o da relação massas-vanguarda

amea-

armada seria "que

sem termQS condiç~es,

na fB-

( no sentido de torn'-le orgânicm).

o plano de trabalho de contato e recrut~menarmad , sempre na fase In Lc al " (1985: 236)
í

Assim, Jaml1 propunha:

de um lado) o sonta~

o

com as mas-

sas, nas ms s diversas camadas soc í.aí s , feito por um simpatizante

da organi-

zaç~o ou da esquerda armada, n~o por um militante,

Q

í

riam as massas para "o r en tar; a nossa
í

constituí-Ia"
dever ía ser

1985:236)p

{JAMIL,

"insignlficante

Ida

VPRI

a fim

poHtica

e sab~r
de

massas,

que pensa
e não

bem como c t rebe lho de Iecrutamento,

na primeira

aos

recrutados,

de íxando-cs i-

solados e ineficazeg

( JAMIL, 1985: 237-238 )e

ção massas-vanguarda

como algo distinto do contato e do recrutamento,

nas na primeira

armada,

forma principal

aspecto gecun~ário

~s massas",

pelo conta~~

outro lado, prop0~~8 rel~

Isto

atrav~s

com...•as massas urb,!!

~, de um lado,

dl\v;\·S'!

a

~ pelo recrutaméntoJ este com

na primeira fase; Ge outro lado, devi~se dar a npresen~

polftic~ junto às massas~ atrav&s Gã propaganda
lamente

De

de relacionamento

fase da re veLução" (1985: 236).

"gresença f!sica junto

que

f'as e", pois a o rqsn i z.ação n130 pode-

ria "inchar" s em dar condiç8es de integreção

da "propaganda

de

da vanguardQ

armada,

uitario o iso-

que

em relação às massas.
Jamil procurava n~o confundir e conceito.

na "primeira

fase" ~ de "propaganda armada", com o de "guerrilha

te en tendido

como "um mo e ele organizar

ça mili tar" t enquanto aquele seria

8

ele

t~o c~ro

urbana",

es-

o apoio pepuLar e tn'l\Sformá-lo em fOI

uma "forma de vsnçuards

obter apoio polí-

,.

tico para suas aç3es ( 1985: 238-239 ). A guerrilha
fase mais avançada de luta, envolvendo

urbana seria tlpica de uma

"franco atiradores,

centração e d s pers ões rápidas de força", etc ( 1895:239).
í

adotando a concei tuação

Portanto,

conClui-se)

proposta por Jamil, que jamais houve no Brasil guerri-

lha urbana, mas apenas "propaganda
principal de relacionamento
ra

choques de rua, co~

armada", que seria para o autor a forma

entre vanguarda

e massas na luta urbana na primei-

fáse da revo1uç~o, devendo para tanto ter um setor pr6prio de imprensa, e

s-er compl enen tade por "apéd.os políticos"
fócos de conflitos"

(1985:239-240).

em "fábricas, .favelas, escolas e outros

A .Q!:opaganda armada implicava vátios tipos.

de sçêies:
1." Açt5es com função de criar um clima determinado
tjva ou Bgitaç~o, como por exemplo a destruição

de tensão, expecta-

de centrais el~tricas"

(JAMIl,

1985:241).
"2. Açt5es com função de identificar
transmitindo

indiretamente

uma linha

salientar sistematicamente

objetivos

f~bricas e funcionátios"

um inimigo

olhos da.: massa,

pol!tica, por exe~plo, tratar-se~ia
americanos,

( 1985:241-242

atingindo

desde consulados

a simpatia

até

corno, por exemplo, seqüestro

po pul ar , exec.!:!,

de personalidades

de viveres

para soltar presos", em âmbito amplo, e aç8es como "distribuiç~o
expropriados,

de

)~

"3. Açces com objetivo de obter diretamente
t adas em mornénto~~'oportunos,

a05

ações que obriguem o governo e os patrôes a pagar salários atra-

sados, conceder aumentoS"t

em âmbito mais restrito e imediato (1985:242).

, Jamil propunha um esquema geral para a o rqen zeçêo quanto
í

à ~ua estrutura orgânica nas cidades, para~que ela pudesse desempenhar
tarefas na primeira fase: organização
servjço de inteligência

bem suas

em uniàades de combate contando com um

e informação ( implica rede de aliados na popuiaç~o),

para orientar e criticar as aç8es, um setor ou serviço de imprensa para d1vól
gar as aç5es, e um"grupo de fogo" f numericamen te o menos importante na

U/1

ida-

de de com~ate (JAMIL,1985:242).
O te6rico da VPR também detectava que o apelo de luta ar-

45mada teria efeito mobilizador,

sobretudo sobre os grupos mais avançados, os

quais tenderiam a procurar in-tegrar-se na luta ermeda , Conclui que seria "0portunismo"

abrigar esses grupos na primeira fase, quando n~o há condições

integrá-Ios orgânica e diretamente
a importância

na luta, devendo-se

de

deixar claro para eles

de sua função de "contato" com as massas nessa fase.

A primeira fase de luta, de "implantaç~o da guerra revoIuc íonâr

í

e ", seria vitoriosa

rem de fato em vanguarda
ar a organização

"quando as organizaçl5es armadas se trans forma-

polftica, ou seja, quando tiverem condições de inici-

do apoio e da participaç~o

do povo na guerra revolucionáriai

porque acredita que ~ a sua e lt.ernat íva" (JAMIL,

1985: 247).

Para Jamil:
H~ ••

armada n~o é no seu

a organizaç~o

início uma miniatura

do que sérâ mais

tarde: estamos exercendo hoje uma violência de vanguarda,

e n~o úma guerri-

nha do povo 10calizada~

Não somos uma

pequena guerra do povo, e sim uma vanguarda que exerce uma violência didátl

ca no sentido de levar ao povo a demonstração de força da luta armada. E
o nOS50 dever hoje n~o ~ o de nos concentrarmos no trabalho de organização
das massa~ a fim de levá-Ias a formas
intermedi§rias

de luta at~ que cheguem

à id~ia de luta arm8da, mas o de refoL
çar a vanguarda

armada a fim de mostrar

ao povo que deve fazer do sustento e
desenvolvimento
objetivo

da luta armada c seu

ptincipal. lt o desenvolvimen-

to da luta armada , especialmente

no

campo, que abrirá ao povo a~ perspectl
vas de pariicipação."

( JAMIL,l98S:24S).

Vista de hoje, 1986. n~o ~ difícil perceber o equivoco da
proposta da relação entre
da "propaganda
mos reproduzir.

armada'",

a vanguarda armasa e as massas nas cidades atrav~s

conforme a t.eor a de Jamil que detalhadamcnte
í

Esse equívoco não nos parece ser aleat6rio,

procur~

e sim gerado pelo
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fato de que, em 1969, data do texto, qualquer
" de massas",

"mf I t.ar st.e"ou "reformista"
ã

nômico" que recuperou
trabalhadcras.
res13t~cia

estava praticamente

í

pela repress~o dur!ssima
8

trabalho de organização

do regime, fundamental

popular,

inviabilizado

para o êxito do "milagre 'eco-

economia brasileira às custas da exploraç30

das massas

Era de se es perar que, naquelas circuns tânc as , s urgiss e uma
í

armada ao regime', e também que a prática de ações

guardas" isoladas dos movimentos
a pr6pria existência.

armadas de "va!!.

populares criasse uma teoria para justificar

Apesar de procurar ser r uma euto+cr t ca dos "desvios"
í

í

da pr ât ce da esquerda armada do camínho que Leverie à Guerrilha rural, na ve.!:
í

dade a teoris"militarista"
justificativa

de Jamil, Invo Lun t.âr La e ±nconscienternente, era

da pr~tica da esquerda armada urbana at~ ent~o, prática que ~

deria ser perfeitamente

enquadrável no conceito de "propaganda armada", expo.§!.

to por Jamil, n~o por acaso o único tipo de relação entre a vanguarda e as' ma~
sas " na primeira fase da revoluç~o" que teve

viabilidade

real. já que as re-

laç~es com as massas na "guerrilha t~tican e na "guerrilha rural" não saíram
do papel, junto com essas guerrilhas,

que eram mais um

"wishful thinking" da

esquerda armada do que um projeto viáve~ dado o caráter estritamente
da esquerda armada

brasileira e da forma como se deu a dinâmica

urbano

de desenvol-

vimento da luta rias cidades. C "militarismo'· de Jamil foi duramente criticado
por outras organizaç~es

da esquerda armada, que n~

perceberam que ele espa-

lhava muito melhor as práticas armadas que levavam adiante do que as suas pr§
prias ilus~es teéricas e ret6ricas de enraizamento

popular urbano~ Jamil atri

bu!a em grande parte a essas ilusBes a incapacidade

de deflagrar a guerrilha

rural, pensando

que aboli-Ias seria sufuciente

e a "guerrilha t~tican, ao lado da "propaganda
sem perceber que tamb~

para iniciar~'guerrllha
armada" já em cu~o

rural"

nas cidades,

se iludia quanto à guerrilha no campo, poi~a ação dos

grupos armados- não poderia sair das cidades

p

já que lã es t evem suas raizes so-

ciais e lá já haviam criado uma dinâmica de subsistênciat

Sem guerrilha

rural,

restava lutar pela parte do plano referente às cidades, com ações

de "propaga!!,

da armada". Voltaremos ao car~ter ideo16gico de auto-justificação

da teoria de

Jami~ ao tratar de suas ldáias sobre as massas economicamente

marginalizadas.
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*As aç~es armadas urbanas surgiram

p

para constituir

nas cidades. Com o tempo, serviam quase que somente

.•.

para esta 6ltima finalidade,
logia de arrecadar

de subsistencia,

fundos para a guerrilha
como forma de relação

armada"

banas e a vanguarda,
ações

na pr6tica,

armadas para subsistência

o

a ideo-

rural. A proposta de Jamil de
principal

entre

as massas

o círculo vicicso

uc-

das

dos quadros nas cidades, até que, aos ."
cercar e isolar as vanguardas

aplicando a ma~S feroz repre3s~o

zá+Las por completo

apesar de manterem

só fez aprofundar

poucos, o regime militar conseguiu
urbanas,

para levantar fundos

a guerrilha rural e para manter os quadros clandesti-

nos das organizações

"propaganda

inicialmente,

para destruí-Ias

armadas

ou inviabili-
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VIII.

A TECRIA

DC PAPEL

REVCLUCICNARIC

"MASSAS ECCNCMICAMENT~

análise das massas exploradas
mais no levantamento

MARGINALIZADAS"

texto "Quem são as mes s as ",

No

Jaml1 tenta esboçar uma

no Brasil. Mais uma vez, parece contribuir

dos problemas que nas soluç5es

que prOCUE'8 negar do que no que afirma. Isto:~,
analitico

DAI;

pro~ostas, mais na

Jamil revela certo senso

ao observar que as classes sociais não eram mais no seu tempo e

no s~u Pais, exatamente

como na Europa do s~culo passado) que Marx descre-

veu. Seria, pois, preciso estudar a estrutura
na época do imperial1smo.
as conclus5es

de classe$ do capitalismo

Com Is so , pode-s-.e,at~ concordar,

de Jamil, que privilegiam

mas não com

extraordinariamente

o peso do que

chama de "massas economicamente. margin8lizadas ••.•sobretudo nos países su,2.
desenvolvidos,
proletariado

nc 6rai$1,

mais especificamente

no processo revclucjon~rio.

da

VPR e da esquerda

de peso do

Surpreendentemente,

aparece no texto uma análise mais especffica
quando a proposta

em detrimento

e aprofundada

armada

fazer

era

8

tGmb~m n~o
do campesinato,
revolução

a

partir do campo.
Jamil procurava
letariado"

no capitalismo

de hoje, especi lmente no Brasil, dada a medif!

cação na composição orgânica

do capital, que em grande medida

homem pela mâqu ína , "Hc j a o imperialismo
'excluir fai~as inteiras da populaç~o
v~s da exploraç~o da mais-valia
que ele chama de "massas

ao

ativa da vida econômica do que atra-

economicamente

brasileira

substitui o

no B't'asilcria mais miséria

propriamente

ram ou terão "aces so " à contradição
portantes 'para a r evó Iução

o "peso docrescent e do pro-

demons t rez

dita" (JAMIL,

marginalizadas

proletária",
(1970:21).

K ••

11 ,

197C:21).

C

que nunca tive-

seriam cada vez mais lmElas

seriam:

~a imensa faixa da popula-

ção em desemprego,

em sub-emprego,em

pequenas e micro propr edadoa agdc2
í

Las improdutivas,

em empregos

da bi1'.

49cate, enfim toda a população que o
capitalismo
processo

monopolista

exclui do

e que somente

econômí co ,

pc

derá encontrar o seu lugar nesse prE,
~esso suprimindo

o siste~"(JAMIl,

1970: 22 , grifo do autor) •

Ent~o, caberia repensar conceitos
letariado

e de ex~rcito industrial

como

de' lumpen-pro-

DS

de reserva, os quais não seriam sufd-

cientes para explicar essa massa de pessoas

exctufdes

permanentemente

sistema, a quem o autor atribui o novo ccnceito

de "marginalizaç=~

do

econ8-

mica".
N~o há como negar a relevância
para a existência

do fato de Jamil atentar

de amplos setores sociais não operários

para a necessidade

nas cidades e

em conta na análise de classes. Tinha tam~

de lev~los

bém o mérito de estar relativament~

em dia com a p~oblemática

tão Levant ada na Europa e nos EUA t acerca da "marginalidade",

o peso analltico

a sua noç~o de "marginalidade~,
campesinatc

dado por Jamil aos "març ína í.s ", bem como
em detrimento

( o pequeno propr íe târ ío camponês

do proletariado
improdutivo

forma dilufda no conce to de "mass as economicamente
í

clu!dos da vida econômica,

quando opr6prio

não si~ um elemento

. des envo Iv ímen te imperiBlista

atual"

to necess âr ío do imperialismo,
ne s ? Seria
í

marginalizadas ") o Ca·a
marginais,

ex-

aut9r reconhece que as ~massas

'extra', mas um elementG necessário
(1970: 22). Se essas

de

msss as são elernen

correto dizer que elas s6 podem "encon t rer o seu lugar nesse

procur-aram demonstrar

Cientistas

sociais,

como Francisco

(OLIVEIRA,

1975: 25).

de C-

que não se estava "em presença de nenhuma

'inch ç~o· Ido setor terci~rio/, nem de nenhum segmento
conomia"

de

por que não indagar se são realmente' margl

processo suprimindo e sistema?"
liveira,

e também do

inclub-se

beria perguntar atá que ponto esses setores s~o reelmentes

marginalizadas

posta por

embor.a este não apareça citado no texto. Ma~ ~ mu1

teóricos corno Marcuse,
to questionável

te6rica en~

"Esses t ípos de serviços,

'marginal' da elonge de s er em

50excrescências
adequados

e apenas dep6sito~do

'ex~rcito

de reserva',

s~o

global e de expans~õ capitalista,

para o processo de acumulaç~o

e, por seu lado, reforçam

industrial

à concen t.raçãc de renda"(CLIVEIRA,

a tendência

1975:27).
seteess ~t~o di versos quanto os

Ao chamar de "marginais"
desempregados:., sub-empregados,
improdutivos,
empregadas

e mí

passando pela marginalizaç§o

de "fazer

de capitalismo,

SI t rens

agrkolas
e

~as cidades de prostitutas

pos ção" para o Brasil dos modelos
í

ao tomar esses modelos

ou n~o "marginal"?

Não estaria deixando

nido e fundamental

no processa eocnômico

seria, inclusive,

cre proprietários

(1970:23-24), Jamil n~o estari~ incorrendo no erro

domésticas

que tante:>criticara
clássicos

pequenos

relativamente

como par§metro

do que é

de ver que eles têm um lugar def~
capitalista

diferenciado

no Brasil,

lugar que

para cada um desses setores

sociais?
Parece mais cor re to pensar essa
da es pec f'Ic dade . do dssenvolvimento
í

Brasileiro

do modo de produção

í

Brasil, como faz Francisco
de Análise

NOMIA BRASILEIRA:

de Oliveira

e Planejamento

ttmarginaUdade"

passagens,

sobre a "marqãna l zaçêo
í

capitalista

no

no enss íe escr1 to para o Centro
(CEBRAP),

em 1972,

intitu1ado

no sentido de contrapor

eccnômí ce", uma explicação

A ECQ

1975), do qual des-

CRITICA ~ RAZ~C DUALISTA (CLIVEIRA,

tacamos as seguintes

dentro

às teses de Jamil

mais adequada

do probl~

ma:
"A aceleração

do crescimento

cujo epi-

centro passa a ser a ind6stria,
ge, das cidades

exi-

brasileiras_sedes

por excelência do novo ciclo de expan5~o_ infraestrutura
tos em s&rviços

e requerimen-

para os qUQis elas

n§o es tavam previamentes

intensidade

do crescimento

dotadag;.A
industri-

al, que em 30 snes passa de 19 para
30% de par t c paçãe
í

n~o Rermitirá

í

ne produ to bru to,

uma intenSG e simultft-

naa capitàlizaç~o

nos servi~os,sob

51-

pena de esses concorrerem
ddstria

propriamente

com a in

dita pelos e~

cassos fundos disponfveis
acumulaç~o

propriamente

capital!s-

tica. Tal contradição
mediante

para a

~ resolvida

o crescimento

n~o capita-

(CLJ-

l!stico do setor Terciário~
VEIRA,

grife do autor).

1975:26,

nA soluç~o ~ encontrada
s erviÇ.Q.screscerem

fazendo os

ho r zon talmenté-'-<"'~
í

à

sem qüase nenhuma capitalização,
base de concurso
ça de trabalho

quase

único da fOL

e de talento organi-

zat6rio de milhares

de

pseudo proprietários,

pequenos
que/'ca verda-

de n~o est~o mais que vendendo

s~a

força de trabalhe às unidades

prin-

cipais do sistema, mediaaas
falsa propriedade
operaç~o

por uma

que consiste

numa

de po~ fOl§ dos custos in-

ternos de produção

fabris a parcela

aos s erv çcs " (CLI·"

correspondente

í

VEIRA, 1975:34).
"eoe8
çõ

implantaç~o

das novas rela-

es de produção no setor (!sttilU~~

gico da economia

tende, por razões

@(ll primeiro
lugar his té r css , que
se transformam em raz3e~ estrutuí

rais, a p~rpetuar
capitalistas

as relaç8es

na agricultura

e

n~o
8

criar um padr~o n§o capitalfstico
de repredução

e apropriação

do ex-

cedente num setor como e dos servi
ços. A 'especificidade
de um tal modele
produzir

particular~

consistiria

t:;"Il

r~

e criar uma larga fperif~

ria· onde predominam
capitalfsticos

padrGes não

de relações

de pro-

duç~o, como forma e meio de sustentaçSo e alimentação

do crescimento

52dos setores

estratégicos

mente

capitalistas,

prazo

a garantia

dominaç~o

nitida-

que s~o a longo
das estruturas

e reproduç!o

de

do ~istema"

(CLIVEIRA, 1975:35-36).

n~o era

Mas essa
trar

que os "marginalizados"

pitalismo,
Para

" •••

uma classe
pl.o ração
zados"
rias

seu

cri tér·io

0

deve ser

,. embcra sem se confundirem

proletariado",

isto
ap6s

o cimento

1970:24),

em. torno

consciência

de classe"

í

absolutos

pitaljsta

menos em relaç~o

contemporânea
e proletariado"

saparecer
cons ervar

8S

í

demais

a , contudo,

c Lí dade de o rçsn
í

devproduto

í

aos lucros

dos tempos

"at

hoje",

um papel

í

8

r a sua

cardo "s eu
m~nor
serja\em
termos

teria

ou seja,

ganhando

a "polarização
~ender±à~

~ntre

í

cabur-

a fazer

de-

C proletariado

r evo Iuc onâ r o pela
"sua

pro-

e a economia

1970:26~29).

e pela

mais-valia

í

í

miséria"

a c:ual

(JAMIL,

zação " nas fábricas

r da base do s s tems ,

mais

tas"

a "m s s ão estratégica"

do capital),

def1arx,

sociais
ê

"sua

en-

podem compreender

podem adqu ír

mais egplorados

n~o apresentaria

classes

classes

ccntemporâneo

da popul ação ,

( embora relativamente

da po pu l ação
í

mudaria

no capitalismo

co " no conjunto

porcionalmente

guesia

pois

de foI1'\'

por Idea s socialis

mas não

(197C:25).Por~m,

do

ia no leme

fundamental

o conjunto

em que as "outras

hist6rica

da burques

o"paj:el

í

pro l.e t Sr Ie ( o socialismo),

pe so numêr

revolucioná-

r evo Iuc onâr ía , ao lutar

na medida

proletariado,

objetivamente

a "missão

teria

do qual

a ideologia

desse

os "marginali-

o lugar'

í

ideo16giao

de e~

tanto

permaneceria

a r evo Iuçãc , na qual

né s

seus concei tosl,

a m s s ão de "tomar

a sua unidade

â

(JAMll.

ê ,

o autor,

para

aos crit6fios

Assim,

as classes

no ca-

o sistema".

que defjne

acrescentado

(JAMIL t 197C: 22).

Segundo

ccnt.rer

pois

demons-

econômico

"suprimindo

econômica

í

os 'to per âr Ios " seriam

no Brasil

necer

no processo

í

"mais-valia"

quanto

da economia"

lugar

que procurava

do processo

de marq na l zação

revolucionária
pela

de Jamil,

eram exclufdos

96 encontrando

ele,

a vis~o

í

"sua

fa-

pos ção ~estratágica~t:.:_
í

(1970:29-30).

Cl ntsq_r o_k_uq_r+
cLOL]" sdqh_l tl o_odk "drsq_sÓfhbn"

_r kGl_rr_r dbnmnlhb_ldmsd

l_qfhm_kh-

etmc_ldms_k

onhr n oq}

m_ qdunktÍÇn+

kds_qh_cn ViW onrrthqh_ enqÍ_r o_q_ e_yà-k_ rnyhmg_. K_qfhm_khy_cnr- d

*(

odq}qhnr btloqhqh_l

rd-

tl o_odk bnlokdldms_q+

qh_ "s} hlonsdmsd rdl _ hcdnknfh_
onsdmsd rdl rt_ enqÍ_"

onhr _ l_rr_ l_qfhm_khy_c_

oqnkds}qh_

(H?KHk+ 1970:31)

bnln n oqnkds_qh_cn

} hl-

í

! onrr eudk+ _ dwdlokn cd H_lhk+ e_ydq tl_ kdhstq_ cn
LkeCQRM AAKSLkQR?

d cd ntsqnr sq_a_kgnr cd K_qw+ ptd qdudkd n "odrn mtlÓ-

Oábn"+ _ "lhr}qh_v

atqftdrh_"+

93(

cn oqnkds_qh_cn

bnln _qftldmsnr

bhnm}qhn etmc_ldms_k

/*

etmc_ldms_hr

oqnkds_qh_cn.

n qddw_ld cdrrdr bqhsÓqhnr+
qdunktbhnm_qh_ldmsd

d. _ "onk_qhy_ÍÇn

dmsqd oqnkds_qh_cn

ptd' _sqhatshqh_l n o_odk qdunkt-

Bd e_sn+ H_lhk sdqh_ q_y}n dl oqnonq
L mdbdrrhc_cd

n ptd _b_qqds_qh_

b_l_c_r l_hr _lok_r+ m}n oqnkds}qh_r)c_

} tl_ duhc;mbh_ mn b_ohs_khrln

d

bnmsdlonq»mdn

cd lnahkhy_q
onotk_Í}n+onhr

_ qdk_shu_ chlhmthÍ}n

FC dw-

oqdrr} mtlÓqhb_ d c_ lhrdqÇa.kkkc±cÓd _arnkts_ cn oqnkds_qh_cn+ _rrhl bn_t.rà+mbh_OP
ln _qonk_qhy_Í}n dmsqd atqftdrk_ d oqnkds_qh_cn ptd dkhlhm_qh_ ntsq_r
bk_rrdr. K_r dl ptd ldchc_ K_qw oqnoãr dedshu_ldmsd

drrdr bqhs}qhnr>

?n ldmnr dl rdtr sq_a_kgnr cd l_stqhc_cd+
u_u_ _r sdmcàmbh_r
?NPCQCLR?ª}M

_onmsãc_r

onq H_lhk. H_bna Enqdmcdq+

_ A A?NGR?J (EAPCLBCP+1983)+

K_qw i· nardq-

dl rt_ dwbdkdmsd

pt_mcn bnldms_ _} hmsdqoqds_-

Í}dr; c_c_r ±"1dh fdq_k _arnkts_ c_ dbtdt kLjiW b_oh s._k rs_" cd K_qwY lnr\

sq_ ptd+ _ o_qshq cn} _mnr 1960+ "K_qw o_rrnt _ dme_shy_q n e_snq kts_ cd
bk_rrdr d cdqq}mrsqnt+ cn onmsn cd uhrs_ sd6qhbn d bnl _onhn dl c_cnr dr's_sershbnr+ ptd

8

bk_rrd nodq·qh_

oncdqh_ bnmpthrs_q

cnr r_k·qhnr qd_hr d+ m_ udqc_cd+ nr g_uh_ bnmpthrs_cn
Q?J}PHA+ NPCªM C JSAPM+ bnk. MQ CAALAKHQR?Q+

khrs_r rnadl oqnonqbhnm_kldmsd

l_r r6 qdk_shu_

dedshunr

m_ Gmfk_sdqq_

(TCP

?aqhk Atkstq_k)"(EAPCLBCP+

19p3: VJTG). Jnfn+ ViW b_adqh_ e_k_q dl lhrdq_ahkhc_cd
_arnkts_ c_ bk_rrd nodq}qh_+

_tldmsnr

nt o_todq y PjiW
\

(onhr nr ktbqnr cnr b_ohs_-

lthsn l_hr pt}n

_tldmsn cnr r_k}qhnr

qd-

_hr). ?k}l chrrn+ G'h_qwRg uh_ n oqnakdl_ c_ LNPV_aLjiWc_ lá ]k\ _ "mtl_
\

odqrodbshu_

_aq_mpdm _Pj ptd ViW rd qdedqh_ _iW rnldmsd' _nr nodq·qhnr

qd-

54ft__qldmsd

dloqdf_cnr

d ãnr rdtr r_k~qhnr qd_hr+ onq}l s_laÓl cduh_ hm-

bkthq n ptd bg_lnt cd ísnqldmsnr cn sq_a_kgn'.
dwhrsàmbh_ c_ l_rr_ bqdrbdmsd
cdbnqqh_l+

cd nodq}qknr

adl bnln _r bbmc X_GP cd
\

cdrdloqdf_cnr+

m}n cn sq_a_kgn m_ dloqdr_ b_ohs_khrs_+

D_ks_ sdlonq·qh_+ o_q_ n dw}qbhsn
sd+ o_q_ _ rtodq-onotk_Í}n

(_ptdk_ o_qsd cnr sq_a_kg_cnqdr

qdftk_q)" ( EAPYLBCP+

bdhsn l_qwhrs_ cd o_todqky_Í}n

obq}l c_ e_ks_ cdkd.

hmctrsqh_k cd qdrdqu_+ d e_ks_ odql_mdm-

bnmrnkhc_c_

rdl odqrodbshu_ cd nbto_Í}n

btinr snqldmsnr

hmbkthqh_+

rdtr sdwsnr cd l_rr_r dónmnlhb_ldmsd

1983:VkTG-VkTGG)d

i}

M bMkk

_rrhl+ n ptd H_lhk bg_l_u_ dl

l_qfhm_hr.

m}n rd qdrsqhmfhmcn

_n

nodq_qh_cn.
Cl M 18 @PSK}PGM BC JS!Q @kL?N?}RC (K?PV+1974)+

naq_ bnm

bkt!c_ dl l_qÍn cd 1852+ ptd sq_s_ cd tl_ _m~khrd bnmbqds_ cd bnmitmstq_
m_ Dq_mÍ_ cd 1848 _ 1851+ ehb_ bk_qn pt_ dkd m}n odmr_u_ dl sdqlnr cd onk_qhy_Í»n _arnkts_ dmsqd aS9}dr!_ d oqnkds_qh_cn"
bk_rrdr+ bnl n odrn mtlÓqhbn

cdr_o_qdbdmcn

drl_f_cnq cn oqnkds_qh_cn

rnyhmgn _ qdunktÍÇn. ?n bnm sqÇqhn+ sk_qw shmg_ adl bk_qn
Dq_mÍ_+ ptd 2. bk_rrd l_hr mtldqnr_ c_ }ââhàc}cd
mnr (N_qydkkdm{
qh_l dmbnmsq_q

b_lonmdr dr" (K?PV+k974:402)+

ntsq._r

e_ydmcn-n bnmctyhq
-

_n _m_khr_q _

eq_mbdr_ /r}n/ nr odptd-

d ptd drrdr b_lonmdrdr

"rdt _kh_cn d chqhfdmsd m_stq_k mn oqnkds_qh_cn

cdud-

tqa_mn+bt-

i_ s_qde_ Ó cdqqta_q n qdfhld atqftàr;" (K.}PV+k974:406).
N_qdbd-mn5
qdunktbhnm}qh_

pt} K_qw bnknb_u_ n oqnkds_qh_cn

onq dwbdkàmbh_+ptd

c_r l_rr_} sq_a_kg_cnq_r

rt_ Gmr P\jiP

cdudqh_ bnmctyhq ± qdunktÍÇn n bnmitmsn

dwoknq_c_}

ods chqhfdmsd cn oqnkds_qh_cn

(mÇn mdbdrr·qh_ldmsd

nodq}qh_r).

A o}

rdqh_ cduhcn _n rdt ktf_q m_ oqnctÍ}n+ f

mn lncn cd Y\WOajiW b_ohs_khrs_

c_ l_hr-u_kh_+

bnln enqÍ_

bnln en\j]

a·rhb_ oqnctsnq_

}m snqmn c_ p}_k e}mbhnm_ n b_ohs_khrln.

Mt+ m_r o_k_uq_r

cn Y\m oq ád H_lh1(1 cduhcn f rt_ "onrhÍÇn dr sq_sÓfhb_" m_ Y\WOajiW( d f "rt_
e_bhkhc_c&cd

nqf_mhy_ÍÇn"+

ptd e_qh_l cdkd _ émhb_ bk_rrd b_o_y cd sdq

tl_ "bnmrbhàmbh_ cd bk_rrd" qdunktbhnm·qh_.
Jnfn+ _r oqnonrs_r+
cd "qddw_ld" cn o_odk qdunktbhnm·qhn
56 oncdqh_l sdq. rdmshcn rd enqltk_c_r

spk pt_k enq_l enqltk_c_r
cn oqnkds_qh_cn

onq H_l!k+

m_ sdnqh_ l_qwhrs_+

cd ntsq_ l_mdhq_. Nnhr m}n _oqdrdm-

55snt mnuhc_cd rt_ oqnonrs_ cd hmbkthq rdsnqdr dwoknq_cnr
m_ qdunktÍÇn. ?kh·r+ snc_r _r qdunktÍçdr rnbh_khrs_r

m}n nodq·qhnr

_s6 gâid hmbkteq_l

etmc_ldms_kldms_

rdsnqdr d bk_rrdr mÇn bodq Ó.q.á
_r + H_lhk shmg_ q LciW _n

oqnonq lnahkhy_q

_r l_hr_lok_r

l_r n lncn ptd dmbnmsqnt
ad+ ,-

edy _etfdms_q

b_l_c_r c_. onotk_Í}n

bnmsq_ _ chs_ctq_+

o_q_ e_yà-Gn+ _ "oqno_f_mc_

_r l_rr_r "l_qfhm_khy_c_r"

_ql_c_"+ }nid rd

d n oq6}hn oqnkds_qh_cn.

? mnuhc_cd cd rt_ oqnonrs_ drs_u_ dl bbmrhcdq_q
r_r "l_qfhm_khy_c_r"

bnln bk_rrd qdunktbhnm·qh_+

bnmctyhc_

odkn oqnkds_qh_cn+

bh_kldmsd

qdunktbhnm·qh_r

_r l_r-

_hmc_ ptd cdudrrd rdq

dt onq rt_ u_mft_qc_.

Anmr cd.q·-J_r onsdm\

e_y rdmshcn. K_r ptd bqhsÓqhnr

e_qh_l cdrr_r

l_rr_r' tl_ bk_rrd+ i· ptd dk_r+ rdftmcn H_lhk+ drs_qh_l dwbktec_r
b_ohs_khrln

cn oqnbdrrn dbnmãlhbn+

"bk_rrd}.

dbnmãlhb_"+

hrsn Ó+ n e_sn

tl ktf_q m_ oqnctÍÇn b_ohs_Srs_+

lhshqh_ dmfkna_q oq_shb_ldmsd

odkn

d onqs_msn mÇn sdqh_l tl ktf_q m_ oqO

ctÍÇn> A bqhsÓqhn rdqh_ n cd "l_qfhm_khy_Í}n
cdrr_r l_rr_r mÇn nbto_qdl

Qy

sncnr nr dwoknq_cnr

n ptd odq-

m}n nodq·qhnr

H_lhk ldrln o_qdbd sdq céuhc_r pt_msn _ drr_ cdehmhÍÇn

mdrr_
cd bk_r-

rd+ onhr dl ntsqnr sqdbgnr cn sq_a_kgn sq_s_u_ _r l_rr_r l_qfhm_khy_c_r
bnln "b_l_c_r

<d

nt "rdsnqdr".

cd uhc_+ hmsdqdrrdr

d btkstq_r

ldmnr)+ bnln cdrdloqdf_cnr
oqnrshsts_r

Nncd-rd odqftms_q: rdsnqdr rnbh_hr bnl lncnr
sÇn chedqdmsdr

bqãmhbnr+

d odptdmnr oqnoqhds·qhnr

dmsqd rh ( tmr l_hr+ ntsqnr

dloqdf_c_r

cnlÓrshb_r+

ahrb_sdhqnr+

_fqkbnk_r ptn oqnctydl o_q_ rtar5r-

sàmbh_+ dmsqd ntsqnr+ oncdqh_l e_ydq o_qsd c_ ldrl_ "bk_rrd" odkn bqhsà}
qhn c_ l_qfhm_k hc_cd dbnmãlhb_>

Qd dkdr enqdl tl_ bk_rrd+ oqdrrt}d-rd

ptd sdmg_l nr ldrlnr hmsdqdrrdr+

btkstq_r

d lncnr cd uhc_+ ptd fdq_qh_l

_ sdmcàmbh_ _ tl_ _st_ÍÇn bnmitms_ bbmsq_ nr dwoknq_cnqdr íí )7V oqnbtq_lnr.
cdlnmr sq_q n dptáunbn cd bg_l_q drrdr rdsnqdr cd "dbbmblhb_ldm s.dl_qfhm_hr"+ <:Htd,-

oncdqh_l "dmbnmsq_q

rhrsdl_". A_ad _bqdrbdms_q
gnqmnfdmd_ldmsn)bnln
dedshu_ nqf_mhy_ÍÇn+

rdt ktf_q mdrrd oqnbdrrn rtoqhlhmcn

_odm_r pSG!; _m_khr_q

drr_ l_rr_ cd dwoknq_cnr

tl_ bk_rrd qdunktbhnm·qh_) dl m_c_ bnmsqhath
o_q_ s_msn rdqh_ mdbdrr·qhn

n

bnloqddmcdq

o_q_ rt_

_r drodbh}

ehbhc_cdr cd b_c_ rdsnq cdrr_ hldmr_ l_rr_+ d m}n chkthq rt_r chedqdmÍ_r.

56Rnc_ sdnqhy_ÍÇn

cd H_lh1 } c_c_ dl bhl_

cd oqnakdl_r

bnmbqdsnr rtqfhcnr c_ oq·shb_ cd kts_ _ql_c_ c_ TNP d c_r ntsq_r nqf_mhy_Í5dr. Nqnu_udkldmsd+

_ sdnqh_ c_r l_rr_r dbnmnlhb_ldmsd

b_lon d m_ bhc_cd cdu_-rd dl o_qsd f duhcàmbh_

lnuhldmsn nodq·qhn+

_odr_q c_ hmrhrsàmbh_.

ptd l_hr bbmsnt bnl lhkhs_msdr

mns_c_ldmsd

cd sq_a_kg_cnqdr

r_ácnr cn

ptd rd cdrs_b_q_l

fqdud$' cd Ar_rbn dl 1968+ lthsnr cdkdr nodq·qhnr-drstc_msdr.
sd+ H_lh1 nardqu_u_

mn

!

!

J

c_ pt_rd hmrhfmhehb_msd

odmdsq_Í}n c_ drptdqc_ _ql_c_ mn ldhn nodq·qhn+
? TNP enh tl_ c_r nqf_mhy_Íçdr

l_qfhm_hr*

I

m_r

LÇn nars_m-

bnl oqdbhrÇn ptd: "ldrln tl sq_a_kgn cd qdbqts_ldmsn

O!

7

7
$

itmsn f bk_rrd nodq·qh_+
ln odkn bnmitmsn
ldmsd o_q_ ptd

c_c_ _ drb_k_ qdctyhc_ dl ptr oncd rdq edhsn ld}
_ql_c_ k

c_ u_mft_qc_

FG knmfd

rd onrr_ chydq ptd rhfmhehb_

(H?KGJ+ 1985:237). ?qqhrb_qá_lnr

hmrtehbhdmsd

o_qshbho_ÍÇn

mtldqhb_-

cn nodq_qh_cn"

chydq ptd rd sq_s_u_+ bnmrbhdmsdldmsd

nt m}n+ cd dmbnmsq_q ntsq_ a_rd rnbh_k ptd itrshehb_rrd
s_r uhc_r m_ .kts_ _ql_c_. A b_lhmgn m_stq_k+
PapaPbL\L ' rdqh_ atrb_q drr_ itrshehb_shu_
bnld _kh·r enq_ _ hcdnknfh_ cn lnuildmsn

n dlodmgn cd s_m-

rdfthmcn _r sdrdr cd Bdaq_x
o_q_ _ kts_ mn b_lodrhm_sn+

cd kts_ _ql_c_ mn @q_rhk cdrcd

n oqhmbhohn. K_r drr_ kts_+ s_k bnln rd cdt m_ oq·shb_+ mÇn bnmrdfth_
r_hq c_r bhc_cdr+ _odr_q cb}drenqÍnr.
J

)

?rrhl+ bnln itrshehb_q

drs_q.kts_m

cn m_r bhc_cdr odknr b_lonmdrdr+

g· bdqb_ cd cnhr _mnr (ehl cd 69)+ rdl

bnmrdfthq cdek_fq_q _ ftdqqhkg_

qtq_k> Nqnonq _ kts_ bnl a_r} mn nodq_qh}

cn mÇn sdqh_ rdmshcn+

odkn ptd i· dwotr}lnr

akdl_ + i· ptd "mÇn drs_qá_lnr
khadqc_cdr

atqftdr_rU

dbnmnlhb_ldmsd

_bhl_. Anln qdrnkudq d}rd oq2

c_mcn _ uhc_ rd enrrd /r6/ o_q_ bnmpthrs_q

(H?KGJ+1970:33)

l_qfhm_khy_c_r"+

> ?sq_u}r cd bnmbdhsn cd "l_rr_r

ptd nedqdbdqh_

_ ctok_ u_ms_fdl cd }m-

*Crr_ sdnqhy_Í}n c_r l_rr_r l_qfhm_hr } drodbhehb_ c_ TNP _o6r 1969+ md}
rd rdmshcn chrs_mbh_mcn-rd c_r ntsq_! nqf_mhy_Í}d$H _ql_c_r. K_r hrrn m}n
hmu_khc_+ _s} qd_ehql_+ mnrr_ gho6sdrd cd ptd _ oq·shb_ c_ TNP d _ sdnqh_
cd H_lhk oqnbtq_q_l

kdu_q ±r ékshl_r bnmrdpêàmbh_r

nr oqdrrtonr snr sd6q1.

bnr c_ kts_ _qqm_c_ m_r bnmc <jnP] dl ptd rd cdrdmunkudt

mn @q_rhk.

'!
!

!

7
7
H

7

7
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fkna_q n b_lodrhm_sn
qdc_r m_ }dunktÍ}n

oqn oq P_)h\lW hloqnctshun+

bnmenqld _r sdrdr hmroh-

\

bta_m_+ d s_la}l _ dmnqld l_rr_ cd cdru_khcnr m}n

0-

odq}qinr m_r bhc_cdr+ bnln a_rd rnbh_k dl mnld c_ pt_k rd c_u_ _ kts_.
Cmbnmsq_u_-rd+

_rrhl+tl_ itrshehb_shu_

o_q_ l_msdq _bdr_ _ snbg_ c_ kt-

s_ _ql_c_ m_r bhc_cdr+ kts_ ptd i· kdu_q_ lths_r uhc_r d hlq-trdq_ hmbnms}udhr rneqhldmsnr.

Anl _ sdnqh_ c_r l_rr_r l_qfhm_khy_c_r+

sdr c_ @:< qdmnu_u_l _r drodq_mÍ_r
uÇn+ drbnmcdmcn+

hmbnmrbhdmsdldmsd+

cd ptd rdt r_bqheábhn

nr lhkhs_m-

mÇn rdqh_ dl

cd rh ldrlnr+ m_ptdk_ _kstq_+ _ hq-

q_bhnm_k hc_cd cd l_msdq L kts_ _ql_c_ c_ enql_

ptd uhmg_ rd c_mcn+ btr-

s_mcn uhc_r pt_ s}n bnq_inr_ d cdr_odf_c_ldmsd

hmrhrsh_-rd

L_ptdkd lnldmsn (ehl 67 -0&' _sÓ odkn dmunkuhldmsn

dl _qqhrb_q.

dlnbhnm_k P lnq_k bnl

nr b_hcnr+ odkn _o_qdmsd rtbdrrn cd _Í}dr _ql_c_r drods_btk_qdr+
cd tl_ odqrodbshu_ ptd uh_ dl b_c_ fqton cd lhkhs_msdr
cd tl dlaqhÇn cd qdunktÍÇn+

qo.udq drr_ odqrodbshu}

P cdmsqn

L onrrhahkhc_cd

cd kts_ d PGRP etmc_-

ldmsnr drs_u_ enq_ cd ZaP] _iW' Bdrhrshq c_ kts_ _ql_c_ nt ldrln pSCk5shnm·-G_ rhfmhehb_u_

msq_h}_+ mcdratmc_q}+

ptd rd snqm_qh_ cq_l·shb_

nt _kfn mn f@mdqn+ mtl_ chm~lhb_

knfn cdonhr+ _ o_qshq FG 1970. 4 oq6oqhn sdwsn

cd H_lhk chrbtsd lths_r bnhr_r+ ldmnr tl_+ hmchrbts)udk
ldc_ dq_ mdbdrr·qh_

d cdudqh_ bnmshmt_q

_ pt_kptdq

enql_ cd _b_a_q bnl n sshmhlhfn hldch_sn"+
cn b_ohs_khrln

lnmnon1hrs_".

snc_r _r nqf_mhy_Íçdr

)

(

_ kts_ _q-

qqdÍn+ onhr ) émhb_

_ "chs_ctq_ lhkhs_q _ rdquhÍn

K_msdq C kts_ _ql_c_ dq_ n fq_mcd cnfl_ FG

_ql_c_r d s_laÓl cd H_lhk+ ptd rd oqnotmg_ _msh-

cnfl·shbn. ? sdnqh_ c_r l_rr_r l_qfhm_khy_c_r

uhmg_ itrshehb_q

l_hr tl_

udy drr_ kts_:
"Qdl dr bd \PVjL]

mn b_lon+ rdl drod-

q_mÍ_r m_ Ahc_cd+ o_q_ nmcd dk_ _ekth odqhfnr_ldmsd

(rhb)+ drs} l_r-

r_ k naidshu_ldmsd

_msh}hlodqh_khr-

s_+ rd fdl ptd mÇn rneq_ _ dwoknq_}
Í}n atqftdr_ chqds_+ d m}n bnmgdÍ_
hmhlhfn.

Onaid-

shu_ldmsd _msh-hlodqh_khrs_.

L_ ld}

ehrhb_ldmsd

n rdt

58chc_ dl ptd _r enqÍ_r cd qdoqdrr}n r}n rdt NSNQNIT odrrn_k l_hr
adl hcdmshehb_cn+
etmc_ldmsd

qdodqbtsd

oqn-

dmsqd dkdr n mnrrn bnl-

a_sd d _ kts_ c_ u_mft_qc_

oncd ]P

sq_mrenql_q mtl rhlan10 cd drodq_m
Í_" (H?KHJ+ 1970:31).

?kÓl cd stcn ptd i} naids_lnr
sqdbgn _bhl_ bhs_cn _ N.eN- cd l_rr_ l_qfhm_k
bnmbdhsn cd K_qw cd ktlodm-oqnkds_qh_cn+
snqdr rnbh_hr bnadqsnr

_ }rrd q_bhnb!mhn+
_oqn}hl_-rd

odkn bnmbdhsn i_lhkh_mn

rta-dloqdf_cnr+

r}n rdt hmhlhfn

dloqdf_c_r

OP "l_rr_r dbnmnlhb_ldmsd

ehb_ bk_qn ptd "L]

}drrn_k"+ m}n o_q_ nr cdrdl}qdf_cb}

cnl}rshb_r

shunr. Ln snb_msd U _okhb_Í}n

nt odptdmnr _fqhbtksnqdr

oq}shb_ cdrr_ sdnqhy_ÍÇn+

_kftmr a_mchcnr bnltmr bnln lhkhs_msdr+

n ptd _b_qqdsnt

fhb8lhbnr+

onq dwdloknq

khuqn

A9

bnln nr ptd enq_l qdk_s_cnr+
@SQA? 54 >6=4?<4

$

lthsn l_hr cn

cn ptd cn _lokn drodbsqn cd rd-

l_qfhm_kh y_c_r ". Nnhr r6 o_q_ n ktlodm-oqnkds_qh_cn
enqÍ_r c_ qdoqdrr}n

mn

hloqnct-

_ TNP qdbqtsnt
qdrtks_cnr

onq

sq_-

?kdw Nnk_qh mn

NAJ?PG+ +0/,1 194) í&

& Otdl shudq hmsdqdrrd mn bnshch_mn

hmsdqmn c_ TDP+ oncdq} kdq sqàr TQ(

uqnr cd ldl6kkh_r OP dw-lhkh s_msdr+ nr pt_hr u_kdl l_hr VWrdmshcn cd
lnrsq_q bnln L "ftdqqhkg_"

enh rdmshc_ rtaidshu_ldmsd

cn ptd onq c_cbr nai P Q
áubr + EiW PTP]1
@SQA? 87 F9E7GD7

(odJ?P!+

BE

onq drrdr La_Wqdr +

A?P@ALHzP1AQ $E<D><E' +0/-%'

1982)+ P N?QQ+kZECKN?P? 7 CDPI<@7

1982). T_kdl s_laÓl odk_ cdrbqhÍÇn+

dlanq_ rtaidshu_+

l_qb_ d _ HCD1 SGK?PA?{ A A?D'GR1ZAB? ESCPP!JF?
ptd qdk_s_ dohrâchnr
Phadhq_.

QALFA $8)dA<9?'

cd dohrâchnr

s_ d cd _Í8dr _ql_c_r. F} tl ntsqn ONcaT( inqm_k!rshbn+

c_ k}

rnaqd A_qknr J_-

$_GD5ABQT C =7Ed'

bnln _ptdkd ptd ehbnt:bnmgdbhcn

9@

+0/.%'

bnln _ ftdqqhkg_

cn

59-

AMLAJSQs'(A

LnrQO+ oLM3e#T+W'2"kdu_mcn dl /32 s_

*

ch ehbh! _bdrrn _nr

cnbtldm snr cd _tsdqh_ cd H_lhk+ atrbnt dwonq _ _qftldms_ÍÇn

mdkdr /3241(

c_+ _n ldrln sdlon dl ptd oqnotmg_ tl_ qdekdw}n rnaqd dk_. N_qdbd ptd _r
sdrdr cd H_lhk u_kdl lthsn l_hr odkn ptd oqnbtq_q_l mdf_q cn ptd onq _("'}

pthkn ptd oqnotrdq_l
ptd odk_r qdronrs_r
cdrs_b_q-nr
E

_ehqsq'<':hldmsd+
l_hr odk_r ptdr _ndr ptd kdu_ms_q_l
dmbnmsq_c_r

o_q_ dk_r. M oqdrdmsd sq_a_kgn

cd

sdmsnt

dudmst_hr lÓqhsn} c_ sdnqh_ cd H_lhk+ rdl cdhw_q cd _anqc_q

ptd o_q_ m6r rÇn rdtr dpthunbnr+

onmsnr eq_bnr d bnmsq_chÍç}+

rdl oqdsdmcdq c_q _ o_k_uq_ cdehmhshu_
rnaqd n lnuhldmsn

_ql_cd

L/

d s_la}l

rnaqd s_k sddqh_+ d lthsn ldmnr

odqhncn.

Ld oq \KG qd b_ohstkn+
\

"Mar GOSCXZGP Nqdkhlhm_qdr"+

oqnb!!

q_ldr rhst_q nr sdwsnr'+cd H_lhk cdmsqd. c_ g r _n q _ c_ drptdqc_ aq _r cJd qL'
\

l

(20 r GKGPQ
qd cd 1969)+ hmchb_mcn

cn @q_rhk d cn ltmcn m_ odcncb
ektàmbh_r

l

sd6qhb_r PMDO(Gdkdr. Cq_l _onms_c_r

Q
CKDYK

_r hm-

nr 8\KW _dr d oqdsdm.

r8dr cdr'sd sq_a_kgn+ ptd Y\WYnPpSE _r hc}h_r cd' H_lhk+ knmfd cd rdqdl
tl"cdruhn
bqh_shu_r

lhkhs_qhrs_U
d q_chb_hr+

c_ kts_ _ql_c_+ rÇn tl_ cd rt_r dwoqdrr}dr
udqc_cdhqn

o_q_chfl_

l_hr

o_q_ _ _m}khrd c_ drptdqc_

_}

l_c_.
Cl "? bqáshb_
qdrf_s_q _ bnmsqhathÍÇn

U"J

sdrdr cn C7E# d c_ YP?PY"'

cd H_lhk o_q_ _ bnmsdrs_Í}n

sdmsnt-rd

d cdrlhrshehb_Í}n+

dl oqhldhq_ ktf_q+ c_r sdrdr cn NA@ rnaqd n o_odk qdunktbh}m}qhn
+ftdrk_ m_bhnm_k;
d _msh-onotkhrs_"
snr dpthunb_cnr

c_ atq-

dl rdftmc_ ktf_q+ c_r sdrdr cd "qd_ÍÇn _msh-m_bhnm_khrs_
c_ NAJMN+ ptd n _tsnq lnrsqbt
c_r sdrdr cn C76) Cmsqds_msn+

sdqdl nr ldrlnr etmc_ldm

H_lhk _b_ant hmbnqqdmcn+

fq_mcd o_qsd+ mn ldrln dqqn pt} _onms_q_ m_ odkdo+ _n e_ydq tl_ _m}khrd
rhlokhehb_cnq_

c_r qdkÇÍçdr rnbh_hr mn b_lon aq_rhkdhqn.

dpthunbn ptd _onms_q_
nars·btkn

R_la}l b_ht mn

m_r sdrdr cn DA8+ _n dmb_q_q n hlodqh_khrln. bnln

dwsdqmn _n cdrdmunkuhldmsn

onhr _r bk_rrdr cnlhm_msdr

c_r enqÍ_r oqnctshu_r m_bhnm_hr+

dq_l uhrs_r onq dkd _odm_r bnln "q_lhehb_Íçdr

dqo

-7(

hmsdqm_r cn hlodqh_khrld"+

udqc_cdhqnr

W sdqbdhqn

b_ohstkn+

"_o8mckbdr knb_hr".
"? onrstq_ sd6qhb_ c_ TNP cd H_lhk}

c.rs_bnt n lÓqisd c_ sdms_shu_ cn. _tsnq cd oqhuhkdfh_q
bcshb_

cdmsqn cn l_qwhrln+

uhr_}cn _ rtodq LjiP

_ bqh_shuhc_cd

cn "cn'pl_Qrln " d cn "lr
\

b_}shrlb"c_ drptdqc_ sq_chbhnm_k. H_lhk s_la}l sdud _ uhqstcd cd oqnbttl_ _m}khrr' _tsn-bqhshb_ _ ehl c} dmbnmsq_q
q_q e_ydqxtl_ r_hc_ o_q_ /, hlo_rrdr c_ kts_ _ql_c_ m0 enfn c_ oq6qqh_
kts_. Anmsqhatht

+ _hmc_+ _n dme_shy_q _ mdbdrrhc_cd

c} qdudq _ sdnqh_

pt_mcn _ s·shb_ oqnonrs_ en:s'hmuh·udk nt kdu_q _ hlo_rrdr. K_r mÇn rntad
_okhb_q drr_ r·ah_ bnmbktr}n f rt_ oq6oqh_ sdnqh_+ onhr+ dlanq_ oqnotrd2
rd e}ydq tl_ _tsn-bqhshb_

cd kts_ c_ drptdqc_- _ql_c_ _sÓ dmsÇn+ mÇn enh

b_o_y cd qdudq rdtr etmc_ldmsdr

sd6qhbnr a}rhb0r+ q_chb_khy_mcn

_ oq·sh-

b_ cd kts_ _ql_c_ ; kdu_c_ _ch_msd onq odptdmnr dlaq <ndr cd etstqnr Thds.:;+
m_mr. R_lontb0 rntad drb_o_q cn ptd s_msn bqhshb_q_ m_ dr}tdqc_ sq_chbhO
m_k+ _n sq_mrodq o·q_ _ qd_k Hc_cd aq_rhkdhq_+

-

pt_rd rdqR)'e2};}m_ldmsn+
sdn7

qh_r a_rd_c_r m_ dwodqhàmbh_

qduÍktbhOm}qh_

bta_m_+ bnln _r cd Etmcdq

:cLVS d ESkHu_q_. ?kÓl chrrn+ g_uh_ n dpt áunbd cd rtab qc UL\ _ sdnqh_ f
oq}shb_+ snqm_mcn-rd

_ptdk_ pt_rd ldq_ itrshehb_ÍÇn

cdrs_+ _n hmuÓr cd

rdq tl_ qd_k q}ekàw}} bqhshb_+ hlodchmcE _ qduhrÇn cn cnfl_ c_ kts_ _ql}
c_ s_k bnl$ rd c_u_ m_ptdkd lbldmsn.
A pt_qsn b_oe stkn+ "M b_q h_dq c_ qdun <ajiW q _r hcÓh_r
cd Etmcdq Dq_mj bnld etmc_ldmsn -sd6qhbn cnr sdwsnr cd H_lhk"+ bnln n oq.!
odhn shstkn qdudk_+ sq_snt c_ hmekt5mbh_

')

cdq qq_mj _bdqb_ cn b_ohs_khrln

rnaqd H_lhk c_r _m·khrdr cd Etm

d cd b_q·sdq c_ q}unktÍÇn l_ ?lÓqhb_ J_-

shm_. Qd+ odq tl k_cn+ _ udq riW i_lhkh_m_ cdrr_ sdnqh_ sdl
§bnmsdrs_q _ dwhrsàmbh_

cd tl_ atqftdrh_ m_bhnm_k AOl

ldmsd _tsãmnlnr cn b_ohs_k hmsdqm_bhnm_k+
l_hr _bqnetmc_c_

Uk\ sn cd
l

hmsdqdrrdr sns±k-

onq ntsqn+ m}n edy tl_ _m·khrd

c_r '}dk}Íçdr cd qqnctÍ}O mó @q_rhk. M rhlokhrln cd odm-

r_q _r bk_rrdr cnlim_msdr
cn hlodqh_khrln+

;

7Q<

c_ ?lÓqhb_ J_shm_ bnln ldqnr "_oàmchbdr knb_ir"

ptd snqm_qh_

;

cdrdmunkuhldmsn

ud k m_r u·qh_r m_Íçdr cn bnmshmdmsd

cn b_oh s_\ hrln hmuh·-

(bnln rd n cdrdmunkuhldmsn

ohs_khrln shudrrd ptd rd c_q dl a_rdr m_Ahnm_hr!)+

rna n b_-

fdqnt tl_ rtadrshl_-

61ÍÇn cn }nsdmbh_k cdrr_r bk_rrdr o_q_ shq_q n b_ohs_khrln

aq_rhkdhqb

c·

bqhrd ptd uhuh_ m_ }onb_+ d o_q_ qdoqhlhq _ drptdqc_ _ql_c3 nt pt_kptdq
btsq_

nonrhÍÇ0 ptd ntr_rrd e_ydq eqdmsd _n rdt oqnidsn cd qdbtodq_ÍÇn

dAEm«lhA8 ±r btrs_r cd rtqdqdwoknq_ÍÇn
Ln pthmsn b_ohstkn+

c_r bk_rrdr sq_a_kg_cnq_r.
"? s~shb_ c_ u_mft_qc_"+

oqnbtqnt-

-rd lnrsq_q n ptd } TNP oqdsdmch_ rdq d _ s·shb_ ptd oqdbnmhy_u_.
ldms_lnr ptd nr sdwsnr cd H_lhk _oqdrdms_u_l
bn+ onq dwdlokn+ d qdbnmgdbhldmsn
nqf_mhy_ÍÇn+

o_rr_fdmr' cd q:"khrln onkesk

cd ptd+ mdl _ TNP+ mdl pt_kptdq ntsq_

dq_ _hmccZ+ãmftãqc_ onkeshb_ cnr dwoknq_cnr+

s_msn+ mdbdrrhs_}c
stcn. qdudknt-rd

?qft-

rdq qdbnmgdbhc_

Rg ptd+ o_q_

odkn oqâoqhn onun bnln u_mft_qc_.

Anm

tl hcd_khrln sq}fhbn m_ bqdmÍ_ cd ptd n ldkgnq ldhn cd

bnmrdfth} qdro_kcn onotk_q o_q_ sq_mrenql_q
c_ rdqh_ _sq_uàr c_ q_chb_khy_Í!n
k_uq_r cd nqcdl cdlnbq·shb_r
dl fq_mcd ldchc_+

),

_ drptdqc_ _ql_c_ dl u_mft_J

c_ "oqno_f_mc_

bnmsq_ _ chs_ctq_.

_ql_c_"+ kdu_ms_mcn

o_}

Crrd hcd_khrln cdudt-rd+

ldldmsn cd _o_qdmsd àwhsn c_ kts_ _ql_c_ d} 1969;

l_r rt_r q_1ydr l_hr oqnetmc_r+ ptd r6 enq_l _onms_c_r cd o_rr_fdl mdrsà
sq_a_kgn+ oqnu_udkldmsd

drsdi_l m_ oq6oqh_ chm»lhb_ c_ ghrs6qh_ c_ dr-

ptdqc_ d cnr lnuhldms}r

o_}tk_qdr mn @q_rhk+ dl bqhrd cdrcd 1964+ n pt}

E/d nr rdsnqdr l_hr bnla_shudr c_ drptdqc_ ehb_qdl qdbdoshunr o_q_ _aq_jL\ d qdbqh_q+ m_r bnmch Íçdr aq_r G?P)lq_r + NWVNPYjnP]sdâqhb_r hmr ohq_c_r
m_ qdunktÍ}E bta_m_+ bnlà enh b b_rn cd Hdlhk.
Ar b_ohstkdr

TG d TGG+ "l_rrhrld V lhkhs_qhrln"

u_mft_qc_+ _r l_rr_r d _ kts_ _ql_c_ m_r bhc_cdr"+

d "_

oq}btq_q_l dwonq n

hl}_rrd c_ TNP d c_ drptdqc_ _ql_c_ dl kQ69+ dmsqd _r onrhÍçdr "l_rrirs_r'" d _r "'lkkhs_qhrs_r" rnaqd

_ qdk_ÍÇn dmsqd _ udmpt_qc_ _ql_c_ d _r
W

l_r}_f dwokdq_c_r.

A "lhkhs_qhrs_"

H_lhk sdl d lÓqhsn cd cdsss_q. ptd _1-

90 mÇn uhmg} adl m_ kts_ _ql_c_+ s_k bdln rd cdrdmunkuh_

rhkdhq_r.K_r

rt_ oqd onr Q
_ + rtonrs_ldmsd

_tsn-bqáshb_.

ptdqc_ _ql_c_. hlokhbnt lthsn l_hr tl_ itrshehb_Í}n

m_r bhc_cdr aq}

c_ L_aLNiP c_ dv-

o_q_ _ bnmshmthc_cd

c_ kts_ _ql_c_ m_r bhc_cdr+ pt_r} mdr ldrlnr lnkcdr dl ptd rd cdq_ _sÓ
dmsÇn+ _n bnknb_q _ "oqno_f_mc_

_ql_c_" Anln enql_ oqhmbho_k cd qdk_ÍÇn

62dmsqd _r l_rr_r tqa_m_r d _ u_mft_qc_
L} nhs_un b_o!stkd+
c_r l_rr_r dbnmnlhb_ldmsd

_ql_c_ m_ e_r} hmhbh_k c_ qdunktÍÇn.
V5

sdnqh_ cn NOodk qdubktbhnm}qhn

l_qfhm_khy_c_r"+

atrb_lnr dwonq d _m_khr_q _r

sdrdr cd H_lhk rbaqd _r l_rr_r dwoknq_c_r m}n nodq·qh_r mn @q_rhk+ ptd
sàl n l}qhsn cd oqnbtq_q dmsdmcdq _ hlonqs»mbh_

cdrr_r bk_rrdr mn oqnbd}

rn cd sq_mrenql_Í}n rnbh_k mn @}_rhk. K_r n _tsnq dme_shy_ cdl_hr n o_odk
qdu.ktbhnm·qkd cEQ "l_qfhm_khy_cnr"+. dl cdsqhldms.
cn
o_odk
sq_mrenql}cnq cn qqnkds_qh_cE+ cd b_lodrhm_sn d ldrln c_r bk_rrdr lÓch_r+
ptd m}n ldqdbdq_l tl_ _m·khrd l_hr cdshc_ mn sdwsn. ? enql_ odk_ pt_k H}
lhk ptdrshnm_ b o_odk qdunktbinm·qhn
bk·rrhb_ cd K_qw+ onhr

),

cn oqnkds·qh_cb mÇn _shmfd _ sdnqh_

_qpéldm snr kdu_ms_cnr

o_q_ s_msn enq_l kdu_cnr

dl bnms_ odkn oq6q-qhn K_qw mnr sq_a_kgnr cd l_stqhc_cd.
hmunktms_qi_ldmsd+

M _tsnq sdldt+

nr lncdkdr bk·rrhbnr dtqnodtr bnln o_q»ldsqn o_q_ cd-

ehmhq nr rdsnqdr ptd r}n nt m}n "l_qfhm_hr" m_ dbnmdlh_+ m~n odqbdadmcn
ptd n ptd bg_l_u_ cd l_qfhm_k
bd b_ohs_khrs_

shmg_ tl ktf_q cdmsqd cd oqnbdrrn }b}mãlh-

mn @q_rhk+ bnmenqld _qftldmsn cd Dq_mbhrbn cd M'ká.udl\P '

?d oqnonq n bqhsÓqh} cd l_qfhm_khy_ÍÇn
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dbnmãlhb_ o_q_ cdeimhq tl_ bk_rrd

_} k_cn cnr bqhsÓqinr cd dwoknq_ÍÇn

odk_ l_hr-u_-

kh_+ H_lhk _b_ant onq chkthq+ mn bnmbdh sn-cd "l_rr_r dbnmnlhb_ldmsd
CP }rodbhehbhc_cdr

m_khy_c_r"+
btkstq_r+

cd chudqrnr fqtonr rnbh_ir+ bnl hmsdqdrrdr+

d lncnr cd uhc_ chrshmsnr

dmsqd rh+ n ptd dl m_c_ bnmsqhatht

o_q_ dmsdmcdq drrdr l_rr_r: dwoknq_c_r ViW d YP\i\
dudmst_k nqf_mhy_ÍÇn

\

_r _+ onqs_msn+ o_q_ rt_

o_q_ tl_ oq·shb_ qdunktbhnm}qh_.

?qqhrb_lnr
bnmnlhb_l}msd

qm_qfk

chydq ptd _ sdnqh_ i_lhkh_m_ c_r "l_rr_r d-

l_qfhm_khy_c_r}+

c_ ldrl_ enql_ ptd rt_ sdnqh_ c_ "oqbo_-

f_mc_ _ql_c_"+ dq_ itrshehb}shu_

cd tl_ oq}shb_ chrs_mbh_c_
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_

c_ kts_ _ql_c_ m_r bhc_cdr§+ i} ptd _ kts_ drs_u_ qdbnmgdbh-

c_ldmsd knmfd cbr l_uhldmsdr

nodq·qhnr

d lthsn l_hr cnr b_lonmdrdr.

N_q_

l_msdq _ptdk_ oq}shb_ cd kts_ _ql_c_+ ptd dwhfh_ s_msnr r_bqheábhnr+
bti_ mdbdrrhc_cd

dq_ hmptdrshnm}udk

dmbnmsq_q tl_ itrshehb_shu_

o_q_ _r nqf_mhy_Íçdr+

d

dq_ oqdbhrn

sdÓqhb_+ ptd H_lhk enqmdbdt dl fq_mcd ldchc_+
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