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Apresentação

Vivemos uma conjuntura global marcada por uma profunda crise econômica, ambiental
e humanitária. O aprofundamento das expropriações neoliberais 1, viabilizado, em grande
medida, pela reemergência de governos autoritários, com vieses antidemocráticos e
características neofascistas, tem levado o mundo a situações extremas de violência, ao
mesmo tempo que se demonstra incapaz de reestabelecer taxas de crescimento
econômico satisfatórias aos países capitalistas e às suas classes dominantes. Tal
incapacidade, por sua vez, tem implicado em ondas expropriatórias cada vez mais
intensas e violentas, marcadas pelo seu caráter explicitamente racista e sexista. A
presente bibliografia comentada se insere neste contexto: é fruto de um esforço coletivo
em buscar respostas a essa conjuntura, que apresentaremos aqui brevemente, ao mesmo
tempo em que explicaremos a estrutura do que o leitor encontrará nas páginas que estão
por vir.
Enquanto trabalhávamos no processo de construção deste livro, em 2020,
vivíamos um acirramento do debate sobre a relação entre as lutas antifascistas e
antirracistas. Manifestações que uniam – ou resistiam a unir – ambas as pautas eclodiram
em vários países, sobretudo após a onda de protestos multirraciais deflagrada pelo
assassinato de George Floyd, mais um cidadão negro morto por um policial branco nos
Estados Unidos da América (EUA). Esses protestos ocorreram em um momento no qual
uma pandemia neoliberal2 agravava a crise capitalista e atingia de forma diferenciada
pessoas racializadas como não-brancas – seja em números de mortos e contaminados
pela COVID-19, seja em número de desempregados, desalentados, desabrigados e
sujeitos à insegurança alimentar.

1 Sobre

as expropriações neoliberais, cf. Gonçalves e Costa (2020), Fontes (2011) e Dörre (2015).
A caracterização da pandemia da COVID-19 como um fenômeno tipicamente neoliberal foi discutida na
bibliografia comentada Covid-19, capitalismo e crise publicada por LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ. Cf.
Gonçalves (org.), 2020.
2
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No Brasil, em oposição ao governo ultraneoliberal de Jair Bolsonaro e à
recorrentes manifestações organizadas por grupos de extrema direita que, desde 2015,
demandam abertamente por intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional e
do Supremo Tribunal Federal, protestos realizados por movimentos sociais de esquerda
fizeram coro à pauta antifascista global. Eles denunciavam o viés antidemocrático desses
grupos de extrema-direita e, rapidamente, foram endossados por sublevações de
trabalhadores precarizados que organizaram greves espontâneas como a de entregadores
de aplicativos, denunciando as marcas da superexploração neoliberal da força de
trabalho, acentuada pela onda de expropriações secundárias 3 em curso. De maneira
desigual, as manifestações do precariado explicitavam também a persistente divisão
racial do trabalho e do acesso aos meios de subsistência, o que veio de encontro ao
sentimento antirracista que se reafirma desde 2013 no interior da classe trabalhadora
brasileira.
Neste sentido, em uma conjuntura na qual mesmo com um severo isolamento
social as intervenções policiais em favelas e periferias cresciam exponencialmente,
matando sistematicamente jovens negros no interior de suas casas, movimentos sociais
liderados por coletivos de juventude negra, favelada e periférica, em ascenso desde as
Jornadas de Junho de 2013, organizaram diversos atos e manifestações antirracistas. Estes
coletivos, que desde o início da pandemia vinham garantindo a sobrevivência de suas
comunidades de forma auto-organizada, foram às ruas para denunciar o genocídio contra
negros e indígenas brasileiros, manifesto tanto nas incessantes chacinas e execuções
extrajudiciais4, quanto nas condições sociais sub-humanas às quais essas frações da classe

3

Segundo Fontes (2010), expropriações secundárias são expropriações de direitos – em especial sociais e
trabalhistas – que, se não correspondem de maneira imediata a perda da propriedade dos meios de produção,
significam, direta ou indiretamente, um agravamento da condição proletária no que tange a mediação do
mercado quanto à sua subsistência. Tais expropriações ao mesmo tempo impõem novas condições à
disponibilidade desses trabalhadores e trabalhadoras ao mercado, como abrem novas áreas de extração de
mais-valor, como no caso em especial de direitos como o de aposentadoria. Ao mesmo tempo, a própria lógica
do capital e a generalização do seu comando sobre o conjunto da vida social o impele a “destruir toda e
qualquer barreira interposta à sua urgência de reprodução ampliada” (FONTES, 2010, p. 58), o que faz com
que as expropriações secundárias também se voltem para o controle de matérias-primas estratégicas, “seja
para monopolizá-los, ou para produzir novas atividades capazes de produzir valor, resultando numa
mercantilização inimaginável de todas as formas da vida social e humana” (idem, p. 59).
4 Dentre as muitas iniciativas e estratégias de luta que marcaram este momento, especial relevância tem a
proposição da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 635, a “ADPF das Favelas”, que fez com
que o Supremo Tribunal Federal (STF) impusesse, em medida liminar, restrições à política de segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro, um grande passo no enfrentamento à brutalidade policial e ao racismo
institucional em um dos estados mais letais do país. A decisão do STF determinou por unanimidade a proibição
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trabalhadora são continuamente submetidas. Fome, desemprego, moradia inadequada,
letalidade policial, eram agravadas, naquele momento, pela pandemia de COVID-19 e por
um sistema de saúde pública saturado. Sob o lema: “Nem de tiro, nem de fome, nem de
COVID: o povo negro quer viver”, estas manifestações, de caráter marcadamente
antirracista e que antecederam os atos nos EUA, se intensificaram após a onda global de
protestos impulsionada por estes, radicalizando as já citadas manifestações antifascistas
contrárias ao governo Bolsonaro. Se antes estas últimas ignoravam o genocídio da
juventude negra, indígena e favelada em curso, agora passaram a se ver obrigadas a
incorporar, em maior ou menor medida, esta pauta, ainda que a unidade necessária entre
ambas não estivesse claramente posta nos debates políticos em curso.
É imersa nesta conjuntura – com participação ativa no debate crítico e nos
processos de sublevação social em andamento – que a equipe do Laboratório de Estudos
Interdisciplinares Crítica e Capitalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(LEICC/UERJ) se debruçou sobre a bibliografia aqui comentada. O que, no cerne dos
movimentos sociais contemporâneos, se apresentou por diversas vezes como uma
confusão de pautas de difícil conexão, nos incentivou a resgatar nas experiências de
marxistas antirracistas o debate sobre a unidade histórica, lógica e – do ponto de vista
emancipatório – necessária entre o antifascismo e o antirracismo no Brasil e no mundo.
Neste sentido, um dos esforços aqui realizados é resgatar uma tradição de crítica
negra que, se não foge das premissas e balizas do marxismo, acrescenta elementos
fundamentais no sentido de avançar uma crítica unitária das questões de raça, classe e/ou
gênero que estruturam o capitalismo em suas mais diversas manifestações, em especial
no que se refere ao fenômeno do fascismo e o seu imbricamento ao imperialismo e ao
racismo. Para isso, apresentamos ao público brasileiro textos – entre manifestos,
reportagens e artigos de opinião e de intervenção política, em sua maioria nunca antes
publicados em língua portuguesa – de autores e autoras que serviram de inspiração para

do uso de helicópteros blindados (os caveirões aéreos) como plataforma de tiros em operações policiais, uma
máquina de guerra que coloca em risco a integridade física e a saúde mental dos moradores de favelas e
periferias, que vivem sob constante tensão e terror. Foram proibidas também as operações em perímetros
escolares e hospitalares e a utilização desses equipamentos como base operacional das polícias civil e militar.
Em que pese a significativa vitória que tal decisão representou para as organizações populares, não demorou
muito para que as forças policiais passassem a descumpri-la sistematicamente, perpetuando o status de
terror racial vivido ainda hoje por estas populações. Note-se que ainda sob vigência da medida liminar, em
um intervalo de 1 ano e seis meses desde a sua entrada em vigor, registrou-se o maior número de chacinas
na história do estado. Neste sentido, Cf.<https://www.adpfdasfavelas.org> e <https://fogocruzado.org.br/1ano-6-meses-adpf-635/>.
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os comentários e críticas aqui elaboradas. Como mote comum entre as traduções,
elegemos a crítica a uma visão dualista que prioriza fenômenos de “classe” e descarta
como secundários fenômenos ligados ao gênero e à raça. Além das traduções,
recuperamos também textos históricos do movimento negro brasileiro, transcrevendo-os
para que voltem a circular na presente conjuntura, em um movimento de recuperação da
memória do acúmulo de debates especificamente brasileiros sobre a questão.
Acreditamos que recuperar, ainda que apenas pontualmente, estas questões – por mais
complexas e difíceis que sejam –, possa contribuir para a reflexão atual no seio dos
movimentos sociais e de seus círculos intelectuais, ou ao menos suscitar o interesse dos
leitores no aprofundamento do tema.
Na primeira seção do livro, revisitamos o debate histórico sobre o antifascismo na
Europa através do resgate das intervenções de militantes e intelectuais marxistas
antirracistas que analisaram a conjuntura da primeira metade do século XX a partir de
uma compreensão unitária que articulava em seu centro a relação entre capitalismo,
racismo e imperialismo. Sem ignorar a especificidade do nazifascismo, esses intelectuais
procuraram intervir na política de sua época enquanto participantes ativos no interior do
movimento comunista internacional, ainda que em posições minoritárias, procurando ir
além dessa conjuntura ao buscar a explicação do fenômeno fascista na própria lógica
histórica do capitalismo enquanto sistema de relações sociais hierarquizadas e
estruturadas em linhas raciais e generificadas. Em comum a esses autores, está a crítica
aos limites que o movimento comunista internacional apresentava por empreender uma
crítica ao capitalismo a partir de uma visão das classes e das lutas de classes indiferente
às contradições de raça e gênero que estruturam essas relações sociais, seja no centro ou
nas periferias do sistema capitalista.
Neste sentido, o pesquisador Vinícius Lima abre a seção resgatando a crítica
antirracista e anticolonial unitária e global ao fenômeno do fascismo elaborada por
intelectuais e militantes marxistas negros, notadamente George Breitman (Albert
Partker), C.L.R. James e George Padmore. O posicionamento desses autores – que aliavam
uma crítica mais geral ao capitalismo e ao imperialismo a uma crítica da branquitude –
serviu para apontar os avanços, limites e contradições da atividade teórico-política da III
Internacional Comunista no intervalo entreguerras, ilustrados pela “Tese sobre a Questão
Negra” apresentada em seu 4º Congresso em 1922, e pela “Resolução sobre o Fascismo”
de 1923, de autoria de Clara Zetkin, textos que norteiam a análise de Lima.
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Em seguida, o historiador Thiago Romão de Alencar, debruçando-se
especificamente sobre a atuação de George Padmore no Reino Unido a partir de duas
traduções do autor, discute o argumento deste a respeito de uma origem colonial do
fascismo. Criticando a postura vacilante do movimento comunista e antifascista europeus
– em especial o britânico – com relação às atrocidades perpetradas pelo imperialismo na
África e no Caribe, e advogando pela indivisibilidade das lutas anticapitalista, antiimperialista e antifascista naquele contexto, Padmore expôs a hipocrisia das potências
imperiais europeias em justificar a Segunda Guerra como uma disputa entre democracias
liberais – detentoras de impérios coloniais – e o totalitarismo nazifascista, ao mesmo
tempo em que criticou a posição contraditória da III Internacional diante dessa
conjuntura.
A segunda seção do livro intenta apresentar um conjunto similar de críticas ao
fascismo e a interpretação das relações raciais no capitalismo ampliando o leque de
intelectuais para as Américas. Resgatamos nessa seção a produção de intelectuais e de
organizações oriundos de formações sociais que conviveram internamente com a
escravidão e o racismo em seus diversos matizes, e que não se furtaram em se posicionar
frente ao fascismo nestes territórios, lançando mão de uma crítica radical do racismo
enquanto estrutura fundamental do capitalismo.
Maria Carolina Sanglard abre a seção discutindo a obra e a militância de George
Breitman, centrando em sua crítica à participação estadunidense na Segunda Guerra ao
lado das potências aliadas, supostamente em prol da liberdade e dos valores
democráticos. Tomando como exemplos a existência nos EUA da Ku Klux Klan e das leis
segregacionistas conhecidas por Jim Crow, Breitman mostrou como os chamados valores
democráticos conviviam ali com os mesmos ideais de supremacia racial branca que
embasaram o nazismo, vendo-os naquele contexto como o mais importante legado da
escravidão negra enquanto conjunto de relações sociais fundantes do capitalismo. Atento
ao fato de que esses mesmos ideais de supremacia branca tinham papel fundamental na
fragmentação da luta de classes em solo estadunidense, Breitman ressaltava como a
unidade entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros era o único caminho possível
para a superação do capitalismo naquela sociedade, e tal caminho deveria ter como ponto
de partida o fim da segregação no interior das organizações da classe trabalhadora.
Na mesma trilha da crítica marxista negra estadunidense, a pesquisadora Beatriz
Pereira dos Santos contribui com uma análise de dois discursos do pioneiro sociólogo
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W.E.B. Du Bois, nos quais apontou como uma percepção dualista das relações sociais de
classe e de raça por parte dos movimentos de esquerda contribuiu para o
enfraquecimento da classe trabalhadora como um todo. Em um desses discursos, Du Bois
denunciou como o movimento sindical e operário dos EUA de sua época –
majoritariamente branco em sua composição e direcionamento político – era elemento
fundamental no pacto da branquitude que, se resultava em certas vantagens
comparativas aos trabalhadores brancos, ao mesmo tempo reforçava a posição social
rebaixada dos trabalhadores negros que, em última instância, constituía a condição de
exploração a que estavam submetidos todos os trabalhadores. Já no segundo discurso,
Du Bois desenvolve sua visão a respeito das relações intrínsecas entre desigualdade
econômica e o problema da “barreira racial”, depois de ter entrado em contato com os
impactos da ascensão do nazifascismo no continente europeu. Foi a partir desta
experiência de observação dos efeitos dos ideais de supremacia branca no interior do
continente europeu que Du Bois elaborou mais profundamente a relação entre
capitalismo e racismo, vendo o último como indissociável do primeiro e não mais como
experiência localizada da formação social estadunidense, mas como característica
estrutural e universal do modo de produção capitalista, defendendo que a união de
trabalhadores negros e brancos era fundamental para o sucesso de qualquer alternativa
partidária e construção socialista.
Em seguida, o pesquisador Rafael Vieira resgata a contribuição do intelectual e
militante peruano José Carlos Mariátegui sobre os fenômenos em questão, em sua
tentativa de identificar como o racismo anti-indígena opera na objetivação do capitalismo
em geral e do fascismo em particular – que é identificado pelo autor como uma reação
contrarrevolucionária nacionalista e imperialista voltada à preservação do capitalismo em
um cenário de crise mundial. Se no período em que o autor viveu na Itália, entre fins de
1919 e meados de 1922, a ascensão do fascismo foi testemunhada in loco por ele e se
manifestou vivamente em sua atividade como periodista, é possível também identificar
ressonâncias do tema em seus balanços tardios sobre a conjuntura peruana, latinoamericana e mundial, quando abordou com mais densidade a racialização nos países
periféricos.
Encerrando essa segunda seção, apresentamos como esse debate se deu em solo
brasileiro, trazendo textos da mesma conjuntura de ascensão do nazifascismo publicados
no Brasil. Ê pesquisadore Graziê Vasconcellos Ozorio e a pesquisadora Natália Sales de
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Oliveira trazem para o debate textos da Frente Negra Brasileira (FNB) – primeiro grande
movimento negro nacional organizado no país – e da Frente Única Antifascista (FUA) –
composta, dentre outras agremiações e intelectuais, pela Frente Negra Socialista. A
abordagem comparativa de ambas as organizações a partir de textos retirados de seus
periódicos5 serve para ressaltar a complexidade do antirracismo e do antifascismo no
contexto brasileiro da época e os limites dessas lutas quando realizadas de maneira
dualista: se parte da FNB se caracterizou neste período por pautar sua luta antirracista a
partir da aproximação de ideias fascistas de valorização da supremacia racial, a FUA,
embora veemente na luta antifascista, negligenciou a luta antirracista ao não abordar de
maneira mais específica e direta o racismo contra negros no Brasil, voltando seu empenho
para a crítica do racismo antissemita na Alemanha.
A última seção tem como objetivo trazer para a atualidade as polêmicas e debates
tratados nas seções anteriores, mostrando como a permanência do racismo e a sua
relação estrutural com o capitalismo no pós-Segunda Guerra resultou no reavivamento
de práticas e tecnologias fascistas, redirecionadas a outros grupos sociais racializados –
notadamente os negros. Tal permanência se mostrou ainda mais explícita quando da crise
do neoliberalismo que eclodiu em 2007-2008 e a consequente ascensão de governos de
contornos neofascista e de extrema-direita tanto no centro como na periferia do
capitalismo. Mais uma vez, assim como na conjuntura do entreguerras do século XX,
ganha centralidade no século XXI a discussão quanto ao caráter indivisível das lutas
antirracista e anticapitalista a partir do fôlego renovado que estas ganharam na atual
conjuntura.
Para abrir o debate, como mediação com as outras partes do livro, a pesquisadora
Rhaysa Ruas traz a análise de dois manifestos do feminismo negro afrodiaspórico: o
manifesto Double Jeopardy, de Francis Beal, escrito em 1969, e um Informativo do
Coletivo Nzinga, de 1986. Ambos denunciaram a permanência das tecnologias
nazifascistas no tratamento de comunidades racializadas e generificadas no pós-Segunda
Guerra, tanto no centro como na periferia do capitalismo. Por um lado, a análise de Ruas
nos permite expandir o debate sobre a manutenção das condições de possibilidade das

5

Infelizmente, nossa pesquisa – limitada pela conjuntura de pandemia – não foi capaz de encontrar
publicações da Frente Negra Socialista, lacuna que sinalizamos como possivelmente ligada à histórica
perseguição e apagamento da memória dos movimentos socialistas, anarquistas e comunistas por parte de
governos autoritários, como a ditadura varguista implantada a partir de 1937.
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manifestações de extrema direita, ou seja, quais relações sociais são estruturais ao
pensamento e à prática autoritária e fascista. Por outro, ela traz à tona a dimensão
generificada contida nessas práticas – composição lógica e histórica do capitalismo em
geral, e do fascismo em particular – articulando uma perspectiva integrada do fenômeno.
Em seguida, a pesquisadora Gabriela Azevedo traz uma discussão acerca dos
limites da política de inclusão e diversidade e sobre a indissociabilidade entre antifascismo
e antirracismo nos EUA de Trump, onde a política de supremacia branca voltou a ganhar
força e ressonância social. Em interlocução com textos de intervenção das intelectuais e
ativistas Keeanga Yamahtta-Taylor e Jeanelle Hope sobre os respectivos temas aqui
traduzidos – ambos os textos escritos no calor das já citadas manifestações contra o
assassinato de George Floyd em 2020 – Azevedo discute os avanços e limites dos
movimentos que irromperam na nova conjuntura, reavivando polêmicas antigas, mas
centrais para os movimentos emancipatórios, ao resgatar o papel de mobilizações do
próprio passado estadunidense, baseadas em uma visão unitária da resistência ao
fascismo, ao racismo e ao capitalismo.
Por fim, as pesquisadoras Bruna Mendonça e Natália Sales de Oliveira analisam, a
partir de uma perspectiva comparada, os contextos brasileiro e espanhol e os
movimentos que eclodiram recentemente em ambas as formações sociais, em diálogo
com textos de Dennis de Oliveira e Youssef Ouled, respectivamente. Em comum nesses
textos aqui reproduzidos e traduzidos, uma crítica ao estéril debate no interior da
esquerda, que hierarquizou pautas antifascistas e pautas antirracistas em detrimento das
últimas no contexto da crise sanitária, econômica e social do neoliberalismo explicitada
pela pandemia da Covid-19. Nesse contexto, como argumentam as autoras, a confluência
entre antirracismo, antifascismo e anticapitalismo é urgente para o enfrentamento dos
desafios que o neoliberalismo em crise impõe.
Como reflexão geral, pudemos extrair a compreensão de que existe uma
imbricação constitutiva entre capitalismo, racismo e fascismo, o que demanda que os
processos de resistência social deem conta destas dimensões em sua totalidade. O
capitalismo só pôde se formar, historicamente, a partir da escravização e do extermínio
massivo de populações africanas e originárias. Igualmente, mantém-se e se expande na
atualidade a partir de desigualdades raciais basilares – que se refletem em dimensões
como a divisão racial do trabalho, as assimetrias de renda e de acesso a serviços públicos,
a seletividade penal e a violência policial letal, em suma, através do contínuo processo
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expropriatório estruturado sobre o genocídio de populações racializadas como nãobrancas.
Assim, o fascismo, muitas vezes tido pela literatura como fenômeno político
especificamente europeu e da primeira metade do século XX, só pôde sustentar seu
discurso de superioridade racial (branca) e de violência sistemática a partir do aporte
prévio e histórico da colonização e inferiorização de outros povos fora da Europa. Como
já apontou Nicos Poulantzas (1978, p. 17) em seu estudo clássico sobre o tema, “quem
não quiser falar de imperialismo deverá também calar-se no tocante ao fascismo”. Se a
intenção do autor não era exatamente ressaltar o papel do racismo no interior dos
fenômenos históricos citados, ainda assim o aforismo nos serve enquanto ponto de
partida para as análises integradas e unitárias que propusemos apresentar aqui, tomando
classe, gênero e raça como imbricados e co-constitutivos, e sem ignorar a íntima relação
entre capitalismo, imperialismo, racismo e fascismo.
Para nós, mais importante do que tentar dizer o quanto uma relação social (seja
ela de classe, gênero ou raça) determina as outras – em uma compreensão agregativa e
fragmentada do fenômeno social –, é entender a lógica das múltiplas relações de
determinação e sobredeterminação que existem em sua conexão com o todo, de forma
materialista, histórica e dialética. Isto é, entender que a “raça”, por exemplo, guarda
significados contraditórios e essencialistas quando abstraída da classe e que uma
perspectiva “classista” significa muito pouco se não levar em conta a manifestação
concreta da raça nas relações de classe. Se, por exemplo, é verdade que concretamente
a vida de negros e brancos no Brasil está sujeita a constrições diversas, onde vidas
consideradas brancas se apresentam como hierarquicamente mais valiosas que outras, é
igualmente verdade que a condição de existência de uma é, também concretamente, a
da outra. E nessa medida, uma é a outra, uma só pode emancipar-se com a emancipação
da outra, ainda que essa emancipação assuma, em cada caso, significados diferentes: o
universal está reestabelecido, assim, através do particular. Percebemos, como Marx
ensina, que são as contradições que movem a história, por meio de relações sociais
dinâmicas, complexas e determinadas multiplamente.
Ao resgatar parte do debate histórico sobre antifascismo e antirracismo, o
LEICC/UERJ objetiva recuperar e trazer ao público brasileiro elementos que possam
enriquecer o debate político atual e contribuir para fortalecer uma compreensão unitária
do capitalismo enquanto totalidade social. Não se trata de colocar um ponto final na
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discussão; ao contrário, nosso objetivo é contribuir para o debate a partir da
compreensão de que as pautas antifascista e antirracista estão histórica e logicamente
imbricadas. Entendemos que recuperar discussões que já foram travadas anteriormente
por militantes e intelectuais antirracistas, negros, feministas-socialistas e latinoamericanos – e cujas contribuições, em muitos sentidos, permanecem no ostracismo –,
guarda a potencialidade de ser uma contribuição inicial para a retomada e
amadurecimento desse debate no Brasil do século XXI.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2022.

Por Rhaysa Ruas6,
Thiago Romão de Alencar7,
Natália Sales de Oliveira8 e
Graziê Vasconcellos Ozorio9

6

Professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ). Doutoranda
em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: rhaysaruas@gmail.com
7 Doutor em História Social (PPGH-UFF). E-mail: thiagoromaoalencar1505@gmail.com
8Doutoranda
em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CNPq. E-mail:
oliveira.natalia@posgraduacao.uerj.br
9 Doutorande em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD/UERJ), bolsista CAPES. E-mail: grazieozorio@gmail.com,
grazielle.dir@gmail.com
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PARTE I – ANTIFASCISMO E ANTIRRACISMO ONTEM: NAS
MARGENS DO DEBATE HISTÓRICO
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Tese Sobre a Questão Negra (1922)

4º Congresso da Internacional Comunista 10

1

Durante e depois da guerra um movimento revolucionário começou a desenvolver-se
entre os povos coloniais e semicoloniais e este movimento ainda desafia a dominação do
capital mundial. Portanto, se o capitalismo é para continuar, ele deve entrar em acordo
com o problema cada vez mais difícil de como intensificar a sua colonização das regiões
habitadas por pessoas negras. O capitalismo francês reconhece claramente que o poder
pré-guerra do imperialismo francês só pode ser mantido através da criação de um império
Franco-Africano, defendido por uma ferrovia Transaariana. Os magnatas financeiros
Americanos (que já exploram 12 milhões de negros no seu próprio país) começaram uma
invasão pacífica de África. A medida em que a Grã-Bretanha, por sua vez, teme qualquer
ameaça à sua posição na África, é claramente mostrada pelas medidas extremas que
tomou para reprimir as greves na África do Sul 11. Embora a concorrência entre as
potências imperialistas no Pacífico cresceu com a ameaça de uma nova guerra mundial, a
rivalidade imperialista na África, também desempenha um papel sinistro. Finalmente, a
guerra, a revolução Russa e a rebelião anti-imperialista entre os povos asiáticos e
muçulmanos têm despertado a consciência de milhões de negros que durante séculos
foram oprimidos e humilhados pelo capitalismo na África, e, provavelmente, ainda em
maior grau na América.

10

Tese apresentada ao 4º Congresso da Internacional Comunista realizado no período 5 Novembro – 5
Dezembro
de
1922.
Versão
utilizada
disponível
em:
<https://www.marxists.org/portugues/tematica/1922/11/30.htm>. Acesso em: 08 de Abr. de 2021. Para essa
edição foram realizados ajustes ortográficos [N.E.].
11 Refere-se à greve Rand de 1922, numa época na qual o lema dominante era "Por uma África do Sul branca".
O Partido Comunista apoiou o movimento de greve, enquanto apelava à unidade dos trabalhadores negros e
brancos.
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2

A história dos negros americanos preparou-os para desempenhar um papel importante
na luta de libertação de toda a raça Africana. Há 300 anos, os negros Americanos foram
arrancados da sua terra natal Africana, transportados para a América em navios negreiros
e, em condições indescritivelmente cruéis, vendidos como escravos. Por 250 anos, eles
foram tratados como gado humano, sob o chicote do feitor Americano. O seu trabalho
limpou as florestas, construiu as estradas, cultivou o algodão, construiu as ferrovias nas
quais repousa a riqueza da aristocracia do sul dos EUA. A recompensa para seu trabalho
era o analfabetismo, a pobreza e a degradação. Os negros não eram escravos dóceis; a
sua história é cheia de revoltas, rebeliões, e uma luta clandestina pela liberdade, mas
todos os seus esforços para se libertarem foram violentamente reprimidos. Eles foram
torturados, enquanto a imprensa burguesa justificava a sua escravidão. Quando a
escravidão se tornou num obstáculo que impede o desenvolvimento pleno e irrestrito da
América para o capitalismo, quando esta escravidão entrou em conflito com a escravidão
do trabalho assalariado, ela teve que ceder. A guerra civil, que não era uma guerra para a
emancipação dos negros, mas uma guerra para a preservação da hegemonia industrial do
Norte, confrontou os negros com uma escolha entre o trabalho forçado no Sul e a
escravidão salarial no Norte. O sangue, suor e lágrimas dos “emancipados” negros
ajudaram a construir o capitalismo Americano, e quando o país, que agora se tornou uma
potência mundial, foi inevitavelmente puxado para a [primeira] Guerra Mundial, os
negros Americanos ganharam igualdade de direitos com os brancos… para matar e para
morrer pela “democracia”. Quatrocentos mil proletários de cor foram recrutados para o
exército Americano e organizados em regimentos especiais. Estes soldados negros mal
tinham retornado do banho de sangue da guerra antes de serem confrontados com a
perseguição racial, linchamentos, assassinatos, a negação dos direitos, a discriminação e
desprezo geral. Eles lutaram, mas pagaram caro pela tentativa de fazer valer os seus
direitos humanos. A perseguição de negros tornou-se ainda mais difundida do que antes
da guerra, e os negros mais uma vez aprenderam a “conhecer o seu lugar”. O espírito de
revolta, inflamado pela violência pós-guerra e da perseguição, foi suprimido, mas os casos
de crueldade desumana, como os eventos em Tulsa City em Oklahoma (cena de um
massacre em 1921) ainda incendeia os ânimos novamente. Isto, somado à industrialização
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do pós-guerra dos negros no Norte, coloca os negros Americanos, em especial os do
Norte, na vanguarda da luta pela libertação dos negros.

3

A Internacional Comunista está extremamente orgulhosa de ver os trabalhadores
explorados negros resistindo aos ataques dos exploradores, uma vez que o inimigo da
raça negra e o inimigo dos trabalhadores brancos é o mesmo — o capitalismo e o
imperialismo. A luta internacional da raça negra é uma luta contra o inimigo comum. Um
movimento negro internacional com base nesta luta deve ser organizado: nos Estados
Unidos, o centro da cultura negra e protesto negro, na África, com a sua reserva de mão
de obra humana para o desenvolvimento do capitalismo, na América Central (Costa Rica,
Guatemala, Colômbia, Nicarágua e outros países “independentes”), onde o domínio do
capitalismo Americano é absoluto, em Porto Rico, Haiti, São Domingos e outras ilhas do
Caribe, onde o tratamento brutal dos nossos irmãos negros pela ocupação Americana
provocou um protesto em todo o mundo de negros conscientes e trabalhadores brancos
revolucionários, na África do Sul e Congo, onde a industrialização crescente da população
negra levou a todos os tipos de revoltas, e no leste da África, onde as incursões do capital
mundial levou a população local a iniciar um ativo movimento anti-imperialista.

4

A Internacional Comunista deve mostrar aos negros que eles não são os únicos a sofrer a
opressão capitalista e imperialista, que os trabalhadores e camponeses da Europa, Ásia e
América também são vítimas do imperialismo, que a luta negra contra o imperialismo não
é a luta de um único povo, mas de todos os povos do mundo; que na Índia e na China, na
Pérsia e Turquia, no Egito e Marrocos, os povos oprimidos não-brancos das colônias estão
lutando heroicamente contra os seus exploradores imperialistas; que esses povos estão
se levantando contra os mesmos males, ou seja, contra a opressão racial, desigualdade e
exploração, e estão lutando pelos mesmos fins — emancipação política, econômica, social
e pela igualdade.
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A Internacional Comunista representa os trabalhadores e camponeses
revolucionários de todo o mundo na sua luta contra o poder do imperialismo — não é
apenas uma organização dos trabalhadores escravizados brancos da Europa e da América,
mas é também uma organização dos povos oprimidos não-brancos do mundo, que assim
incentivam e apoiam as organizações internacionais dos negros na sua luta contra o
inimigo comum.

5

A questão negra tornou-se parte integrante da revolução mundial. A Terceira
Internacional já reconheceu a valiosa ajuda que os povos de cor Asiáticos podem dar à
revolução proletária, e ela percebe que nos países semicapitalistas, a cooperação com os
nossos irmãos negros oprimidos é extremamente importante para a revolução proletária
e para a destruição do poder capitalista. Portanto, o IV Congresso dá aos comunistas a
responsabilidade especial de vigiar de perto a aplicação das “Teses sobre a questão
colonial” à situação dos negros.

6

O IV Congresso considera essencial apoiar todas as formas do movimento negro que
visam minar ou enfraquecer o capitalismo e o imperialismo ou impedir a sua expansão.
A Internacional Comunista lutará pela igualdade racial de negros e brancos, por
salários iguais e igualdade de direitos sociais e políticos.
A Internacional Comunista fará todo o possível para forçar os sindicatos a
admitirem trabalhadores negros onde a admissão é legal, e vai insistir numa campanha
especial para alcançar este fim. Se esta não tiver êxito, ela irá organizar os negros nos seus
próprios sindicatos e então fazer uso especial da táctica da frente única para forçar os
sindicatos gerais a admiti-los.
A Internacional Comunista vai tomar imediatamente medidas para convocar uma
conferência ou congresso internacional negro em Moscou.
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Resolução sobre o Fascismo (1923)12

Clara Zetkin

O fascismo é sintoma característico de decadência deste período, uma expressão da
dissolução da economia capitalista que está em andamento e da decomposição do Estado
burguês.
O fascismo está enraizado, sobretudo, no impacto da guerra imperialista e da
elevada e acelerada desarticulação da economia capitalista por ela causada, sobre amplas
camadas da pequena e média burguesia, dos pequenos camponeses e da “intelligentsia”.
Esse processo arruinou as esperanças dessas camadas ao demolir suas condições de vida
anteriores e o grau de segurança do qual gozavam até então. Muitos estão ainda
desiludidos no que diz respeito às suas vagas expectativas de profundas melhorias sociais
a serem promovidas pelo socialismo reformista.
Os líderes reformistas dos partidos e sindicatos traíram a revolução, capitularam
ao capitalismo e formaram uma coalização com a burguesia no intuito de restaurar a
dominação e exploração de classe como no passado. Fizeram tudo isso sob o estandarte
da “democracia”. Como resultado, esse tipo de “simpatizante” do proletariado foi levado
a duvidar do socialismo em si e de sua capacidade de emancipar e renovar a sociedade. A
imensa maioria do proletariado de fora da Rússia soviética tolerou essa traição com um
medo apático diante da luta e se submeteu à sua própria exploração e escravidão. Entre
as camadas em efervescência no interior da pequena e média burguesia e da
intelectualidade, isso despedaçou qualquer confiança na classe trabalhadora como um
poderoso sujeito de uma radical transformação social. A eles se juntaram muitas forças
proletárias que buscavam e demandavam por ações e estão insatisfeitas com a conduta
de todos os partidos políticos. Além disso, o fascismo atraiu uma camada social, os exoficiais, que perderam suas carreiras ao fim da guerra. Agora, sem qualquer renda, eles

12 Esta resolução, de autoria de Clara Zetkin, foi adotada dia 23 de Junho

de 1923, pelo Terceiro Plenário Geral
do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Versão utilizada disponível em:
<https://www.marxists.org/portugues/zetkin/1923/06/23.htm>. Acesso em: 08 de Abr. 2021
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estavam desiludidos, desarraigados, arrancados de suas raízes de classe. Isso é
especialmente verdadeiro quando se trata das Potências Centrais derrotados na primeira
guerra [Alemanha e Austro-Hungria], nos quais o fascismo assume uma forte coloração
antirrepublicana.
Sem entendimento histórico, nem educação política, os bandos fascistas,
socialmente heterogêneos e apressadamente reunidos, esperam que tudo seja corrigido
pelo Estado que é sua própria criação e ferramenta. Supostamente se elevando acima das
classes e partidos, este Estado executaria seu programa confuso e contraditório, seja em
acordo ou desacordo com a legalidade burguesa, seja através da “democracia” ou por
meio de um ditador.
No período de efervescência revolucionária e insurreição do proletariado, o
fascismo flertou em algum grau com as reivindicações do proletariado revolucionário.
As massas que seguiam o fascismo vacilaram entre os dois exércitos que
expressam a principal contradição entre classes e a luta entre elas no plano global da
história. No entanto, após o capitalismo ter sido reafirmado e a burguesia retomar uma
ofensiva geral, o fascismo posicionou-se firmemente ao lado da burguesia, um
compromisso mantido por seus líderes desde o início.
O desenvolvimento do fascismo na Itália expressa a inabilidade do partido e dos
sindicatos em utilizar as ocupações de fábricas de 1920 para elevar a luta de classe
proletária. A vitória fascista obstrui violentamente qualquer movimento dos
trabalhadores, mesmo aqueles por reivindicações salariais simples e não-políticas. A
vitória fascista na Itália incentiva a burguesia de outros países a imobilizar o proletariado
de maneira semelhante. A classe trabalhadora de todo o mundo está ameaçada a ter o
mesmo destino de seus irmãos italianos.
Contudo, o desenvolvimento do fascismo na Itália também apresenta algo
próprio. O fascismo tem um caráter contraditório e carrega os fortes elementos de sua
desarticulação e dissolução ideológica e política dentro de si. Seu objetivo é reformar o
velho Estado “democrático” burguês, transformando-o em um Estado fascista baseado na
violência. Ele desencadeia conflitos entre a velha burocracia já estabelecida e a nova de
tipo fascista; entre o exército permanente com seu corpo de oficiais e a nova milícia com
seus líderes; entre as políticas violentas dos fascistas para a economia e o Estado e os
remanescentes burgueses liberais e democráticos; entre os monarquistas e os
republicanos; entre os verdadeiros fascistas (os camisas negras) e os nacionalistas

22

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

recrutados ao partido e sua milícia; entre o programa original do fascismo, o qual enganou
as massas e conquistou a vitória, e as políticas fascistas do presente, que serviram aos
interesses dos capitalistas industriais e, sobretudo, da indústria pesada, que foi
sustentada artificialmente.
O que sustenta a esses e outros conflitos, todavia, são conflitos econômicos e
sociais insuperáveis e irreconciliáveis entre diferentes camadas sociais capitalistas: entre
a grande burguesia e a pequena e média burguesia, assim como os pequenos camponeses
e a intelligentsia. E impondo-se sobre todos, encontra-se maior de todos os conflitos
econômicos e sociais: o conflito de classes entre burguesia e proletariado.
Os conflitos apontados já encontraram expressão na falência ideológica do
fascismo, através da contradição entre o seu programa e a maneira como ele foi
executado. A resolução desses conflitos pode ser contida temporariamente por bandos
armados organizados e pelo terror sem limites. No entanto, esses embates terminaram
por encontrar sua expressão nas forças armadas e esmagarão o fascismo.
A vanguarda revolucionária do proletariado não pode contemplar passivamente
a desintegração do fascismo. Ao contrário, seu dever histórico consiste em precipitar e
promover esse processo consciente e ativamente. O fascismo agrupa forças
revolucionárias confusas e inconscientes, que devem ser levadas a se unir à luta de classe
proletária contra a dominação e a exploração violenta da burguesia. A derrota militar do
fascismo precisa ser preparada por sua superação ideológica e política13.
A vanguarda revolucionária consciente da classe trabalhadora tem a tarefa de
tomar para si a luta contra o fascismo vitorioso na Itália e o fascismo que começa a tomar
forma em todo o mundo. Ela deve desarmar e sobrepujar o fascismo politicamente e
organizar a autodefesa dos trabalhadores contra as suas ações violentas com intensidade
e efetividade. Uma estrutura especial para dirigir esta luta deve ser formada em todos os
países, constituída pelos partidos e organizações dos trabalhadores, quaisquer que sejam
seus pontos de vista.

13

Oração
alterada
de
acordo
com
a
versão
disponível
em:
<https://www.marxists.org/archive/zetkin/1923/06/fascism-report-comintern.htm>. Acesso em: 27 de Abr.
2021 [N.T .].
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I

Com este fim, são propostas as seguintes tarefas:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Reunir informações sobre o movimento fascista de todos os países.
Educação metódica da classe trabalhadora sobre o caráter de classe hostil do
movimento fascista realizada por meio de artigos na imprensa, panfletos,
cartazes, assembleias etc.
Educação metódica das massas recém-proletarizadas, ou ameaçadas pela
inevitável proletarização, a respeito de sua condição e o papel do fascismo
de assistente do capitalismo de grande escala;
Organização de lutas defensivas da classe trabalhadora através da formação
e do armamento de contingentes de autodefesa. Dado que os fascistas
concentram-se em fazer propaganda entre a juventude e que a juventude
trabalhadora deve ser atraída à frente única, jovens maiores de dezessete
anos devem estar agrupados nos mesmos contingentes combatentes,
baseados em unidades fabris. Comissões de controle dos trabalhadores
devem ser organizadas para impedir o transporte dos bandos fascistas e de
suas armas. As tentativas fascistas de aterrorizar os trabalhadores e impedir
qualquer expressão de sua atividade de classe devem ser impiedosamente
derrubadas.
Trabalhadores de todas as opiniões devem ser atraídos para esta luta. Todos
os partidos, sindicatos e organizações de massa proletárias devem ser
convocadas para se engajar na defesa comum contra o fascismo.
É necessária uma luta contra o fascismo no parlamento e em todas as
instituições públicas. Deve ser empregada uma forte ênfase na natureza
imperialista e arquichauvinista do fascismo, que elevam os riscos de novas
guerras internacionais.

II

As forças fascistas estão se organizando internacionalmente, e a luta dos trabalhadores
contra o fascismo também deve ser organizada em escala mundial. Para este fim, um
comitê internacional dos trabalhadores precisa ser criado. A sua tarefa é trocar
experiências e organizar ações internacionais, sobretudo contra o fascismo italiano e seus
representantes no estrangeiro. Esta luta inclui as medidas que seguem:
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

Uma campanha de educação internacional realizada através de jornais,
panfletos, cartazes e comícios sobre a total hostilidade da direção do
fascismo italiano em relação aos trabalhadores e a sistemática destruição de
todas as suas organizações e instituições.
A organização de massivos comícios e manifestações internacionais contra o
fascismo e contra os representantes do fascismo italiano no estrangeiro.
A luta parlamentar. Exigir do parlamento, frações parlamentares dos
trabalhadores e organizações internacionais dos trabalhadores que enviem
comissões para a Itália com a função de averiguar as condições da classe
trabalhadora no país.
Lutar pela imediata libertação de trabalhadores comunistas, socialistas ou
sem partido detidos ou encarcerados.
Organização de um boicote internacional de todos os trabalhadores contra a
Itália. Recusar-se a enviar carvão para a Itália. Todos os trabalhadores dos
transportes devem se recusar a carregar e transportar bens para a Itália ou
oriundos dela, e assim por diante. Para esse fim, criar um comitê
internacional de mineiros, marinheiros, ferroviários e trabalhadores do
transporte de todos os ramos.
Apoio material e moral para a perseguida classe trabalhadora italiana por
meio de coleta de fundos, acomodação de refugiados, apoio para seu
trabalho no estrangeiro, etc. Expandir o Socorro Vermelho Internacional para
realizar esse trabalho14. Envolver as cooperativas de trabalhadores neste
trabalho de assistência.

Deve ser trazido à atenção dos trabalhadores que o destino da classe
trabalhadora italiana também será o seu, a não ser que o fluxo das forças com menor
consciência de classe rumo ao fascismo seja bloqueado por uma vigorosa luta
revolucionária contra a classe dominante. As organizações dos trabalhadores, portanto,
devem demonstrar grande energia em sua ofensiva contra o capitalismo, na proteção das
amplas massas de produtores contra a exploração, a opressão e a usura. Dessa maneira,
elas irão contrapor a real luta de massas organizada contra as palavras de ordem
revolucionárias falsas e demagógicas do fascismo. Além disso, elas devem derrubar as
primeiras tentativas de organização do fascismo em seus próprios países, lembrando que

14 O

Socorro Vermelho Internacional, estabelecido pela Comintern ao fim de 1922, defendia prisioneiros de
guerra membros da classe trabalhadora ao redor do mundo. Clara Zetkin assumiu a sua presidência a partir
de 1925.

25

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

o fascismo na Itália e internacionalmente pode ser melhor resistido através de intensa
luta contra ele no seu próprio país.
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1. A circulação de uma crítica antifascista, anticolonialista e
antirracista: um comentário à Tese sobre a Questão Negra
(1922) e à Resolução sobre o fascismo (1923)

Vinicius Lima da Silva15

O início da década de 20 do século XX condensa os dois documentos objeto do presente
comentário, quais sejam a Tese sobre a Questão Negra (1922) e a Resolução sobre o
Fascismo (1923). Não por acaso, posto que o ano de 1922 foi não só o de realização do IV
Congresso da Internacional Comunista (CIC), como também da ascensão de Mussolini na
Itália. Em que pese essa justaposição temporal, objetivo nesse comentário indicar que em
seu curso subsequente, a III Internacional Comunista (IC) foi incapaz de articular uma
prática teórico-política simultaneamente oposta ao fascismo e ao colonialismo.
Para tanto, não me ocuparei propriamente de esmiuçar os documentos reunidos,
mas apresentar indicações para uma crítica do desdobramento da atividade política da IC
no intervalo entreguerras. Em análise de sua matriz teórica, procuro demonstrar que o
curso da União Soviética (URSS), bem como da IC, foi decisivamente (re)orientado pela
perspectiva do socialismo em um só país, tornada doutrina oficial no VI CIC. Em síntese,
buscarei ilustrar como a compreensão da possibilidade de edificação autônoma do
socialismo na União Soviética condicionou uma política de coexistência com as potências
imperialistas. Argumento que a orientação à coexistência importou na subordinação (se
não apagamento) da luta de classes e da revolução mundial a avaliações de ordem
“diplomática” enquanto pilares da política externa soviética.
Em seguida, realizo uma breve apresentação da agressão de Mussolini à Etiópia,
na qual procuro evidenciar a inação da URSS como expressão da conveniência diplomática
da realpolitik da burocracia do Kremlin. Em suma, mostro como à estratégia diplomática
de Moscou, relações amistosas com a Itália eram mais prementes que a defesa da Etiópia.

15

Doutorando em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail:
silva.vinicius@posgraduacao.uerj.br. Todos os textos em língua estrangeira citados foram traduzidos pelo
autor.
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Articuladamente, mostro que a crise da Etiópia pode ser apreendida como um divisor de
águas para o internacionalismo e radicalismo negro, na medida em que ensejou um
movimento de busca por alternativas à direção soviética. Sustento, então, que no interior
desse processo de (re)organização política negra é possível localizar uma convergência
entre três dos autores discutidos nesse volume, quais sejam George Padmore, C.L.R.
James e George Breitman. Tal confluência é lida como a presença de um espectro analítico
específico, por mim apresentado como crítica radical negra16, desenvolvido entre,
especialmente, os anos de 1935 e 1942.
Como parte da formulação de uma localização política diante da iminência do que
viria a ser a II Guerra Mundial, esses autores, não de forma exatamente idêntica,
procuraram indicar o caráter imperialista daquela, argumentando que o centro de disputa
era a posse dos domínios coloniais. Com isso, permitem analisar que a crítica ao fascismo
não poderia ser realizada do ponto de vista das democracias liberais, uma vez que essas
mesmas assentavam-se sobre impérios coloniais, notadamente os britânicos e franceses.
O colonialismo significava, portanto, a desfiguração das democracias liberais, o seu
“afundar” ao ponto de impulso da ânsia expansionista do fascismo: o imperialismo. Daí
que a crítica ao fascismo só poderia ser radicalmente realizada como crítica do
imperialismo e, por isso mesmo, das próprias democracias liberais. Desse modo, mostram
que antes da desfiguração nazifascista das garantias e liberdades conquistadas nas
democracias liberais, essas mesmas não só as negavam aos negros e povos coloniais,
como também lhes impunham métodos de dominação similares aos do fascismo.
Intento, assim, argumentar que a submissão da IC à política externa da URSS
minou os canais pelos quais naquela poderia fluir uma crítica unitária, isto é,
articuladamente anticolonial, antirracista e antifascista. Ao mesmo tempo, mostrarei, a
partir do contraponto oferecido por uma crítica radical negra como, diante da falência da
IC sob a direção da burocracia soviética, existiram vozes e ação teórico-política efetivas
em busca de dar vida a um horizonte socialista, porque anticolonial e antirracista.

16 Radical, por ser capaz de, sem com isso incorrer em infrutífera identificação genérica entre ambos, explicitar

o solo social comum ao qual se assentavam tanto a democracia liberal, quanto o fascismo, qual seja o
imperialismo. Negra não só pelos sujeitos que a realizaram, mas também como expressão do componente
racial determinante de sua angulação analítica.
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Internacional Comunista ou socialismo em um só país
A revolução mundial como fio condutor do horizonte estratégico da IC passa a ser
paulatinamente rompida após o IV CIC, o que marcará, como passamos a abordar, inflexão
decisiva para a apreensão do curso seguinte da Internacional quanto à questão negra e
colonial. Se o IV CIC aprovou resolução em que “recorda aos trabalhadores de todos os
países que a revolução proletária jamais poderá triunfar no interior de um só país, mas
apenas no marco internacional, como revolução proletária mundial” (CLAUDÍN, 1985, p.
70), o contexto que se seguiu foi notabilizado pela disputa sobre a teoria do socialismo
em um só país.
Precisamente o ano de 1924 marcou uma reorientação decisiva na posição de
Stalin e, consequentemente, na própria IC. Se em maio de 1924, ainda defendia a
impossibilidade da transição socialista no marco nacional, “já em finais desse mesmo ano,
no contexto da luta contra a oposição trotskista, Stalin começa a revisar a teoria do
caráter internacional do socialismo no marco nacional” (CLAUDÍN, 1985, p. 71). Como
observa Claudín (Ibid, p. 99), já o VII Pleno do Comitê Executivo da Internacional
Comunista (CEIC) de 1926 adotara formulação orientada à perspectiva do socialismo em
um só país. De fato, segundo a resolução aprovada, a URSS possuiria em seu interior “tudo
o necessário e suficiente para construir uma sociedade socialista integral” (Ibid, p. 99)17.
Contudo, será o VI CIC (1928) responsável por converter a teoria do socialismo em um só
país em doutrina oficial, em “princípio diretor da doutrina oficial da IC” (Ibid, p. 73).
O que importa aqui, no entanto, não é registrar propriamente os meandros pelos
quais tal teoria tornou-se hegemônica, mas indicar suas consequências para o curso do
debate colonial e racial no interior da IC. Dentre essas, o fundamental é que o país objeto
de completa construção do socialismo poderia estabelecer relações com os países
capitalistas baseadas na neutralização burguesia mundial (TROTSKY, 1957, p. 16), isto é,
em termos de coexistência. Em sua crítica, Trotsky (Ibid, p. 61) argumenta que a

17 É

preciso, no entanto, ter em conta que, por ocasião do VII Pleno do CEIC, a consolidação da perspectiva do
socialismo em um só país estava em curso. O trecho completo da citação feita por Claudín indica os termos
ainda contraditórios do debate; vejamos: “Enquanto orientando-se em todo seu trabalho para a revolução
internacional, enquanto declarando que a vitória final do socialismo é possível apenas como vitória da
revolução mundial e que apenas essa revolução pode garantir a União Soviética contra a guerra e a
intervenção, bem como acelerar ainda mais o ritmo do desenvolvimento econômico da União Soviética, o
PCUS realiza sua política de edificação socialista muito corretamente, na firme conexão de que a União
Soviética dispõe, em seu interior, todo o ‘necessário e suficiente para a construção de uma sociedade
completamente socialista.” (DEGRAS, 1960, p. 330).
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colaboração política com a burguesia foi convertida em garantia da construção do
socialismo, porque mecanismo de bloqueio à intervenção. Daí que a IC “assume, portanto,
um caráter auxiliar, sua missão [passa a ser] proteger a URSS de uma intervenção e não
lutar pela conquista do poder” (Ibid, p. 61).
Nesse sentido, como discorre Claudín (1985, p. 73-74), ainda que a luta de classes
em cada país e a luta anticolonial pudessem ser afirmadas enquanto fatores da revolução
mundial, a construção do “socialismo” na URSS constituiu-se como o essencial. A
consequência decisiva foi o enquadramento da estratégia e tática da IC e dos partidos
comunistas à política soviética (Ibid, p. 82). Em sentido próximo, o historiador Pierre
Broué (1997, p. 361) argumenta que a perspectiva do socialismo em um só país forneceu
as bases não só para a hegemonia do PCUS na IC, como a subordinação dessa à política
externa e à defesa do “socialismo de Stalin”.
Assim, não por acaso, o VI CIC marca tanto a consolidação de um recuo da questão
colonial, experimentado desde a morte de Lênin em 1924, quanto à submissão da IC à
política externa da URSS, a qual, focada em combater os agressivos avanços de Alemanha,
Itália e Japão, limitou a oposição direta ao imperialismo britânico e americano
(DRACHEWYCH, 2019, p. 15-16). Em meados da década de 1930, quando já consolidada a
teoria do socialismo em um só país, a política externa soviética, diante da anexação da
Manchúria em 1931 e da ascensão de Hitler, orientou-se a um dos “grupos competidores”
– leia-se, as potências imperialistas “aliadas” –, razão pela qual a URSS juntou-se à Liga
das Nações em setembro de 1934; assinou um pacto de ajuda mútua com a França em
maio de 1935 e a IC, em seu VII Congresso, aprovou a política da frente-popular
(MAWDSLEY, 2017, p. 17). Como argumenta o historiador Oleksa Drachewych (2019, p.
36), a busca soviética de alinhamento com o Reino Unido e a França tornou politicamente
problemática a agitação anti-imperialista. Em suma, na medida em que “a ameaça da
guerra e o combate tomavam virtualmente precedência sobre virtualmente qualquer
assunto” na política externa soviética, a luta anticolonial tornava-se cada vez mais um
problema secundário (DRACHEWYCH, 2019, p. 36).
Porém, o Acordo de Munique de setembro de 1938 reorientou a política externa
da URSS, que viu na neutralidade britânica e francesa a possibilidade de a política de
segurança coletiva converter-se em uma ofensiva nipo-germânica (MAWDSLEY, 2017, p.
18). Consequentemente, seguiram-se pactos de não-agressão com a Alemanha e o Japão,
respectivamente, em 1939 e 1941 (MAWDSLEY, 2017, p. 18-20). Não é sem razão a crítica
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de Claudín (1985, p. 256), segundo a qual a política externa soviética exerceria um
bloqueio real ao potencial revolucionário do antifascismo, porque o subordinava “à
burguesia ‘antifascista’ nos países capitalistas, e ao colonialismo euro-americano no resto
do mundo”. Nesse sentido, o autor afirma que a direção soviética portava um
“antifascismo vacilante” e não anticapitalista e radical, o que levou – na conjuntura
inaugurada pelos pactos acima indicados – “os comunistas a arriarem a bandeira do
antifascismo” (CLAUDÍN, 1985, p. 256). Observa Claudín (Ibid p. 260), que nos manifestos
da IC de 1940 e 1941, relacionados ao 1º de maio, o fascismo já não aparece como inimigo
principal, lugar então ocupado pela “democracia burguesa e pela social-democracia”.
Entretanto, a invasão alemã da URSS exigirá ato derradeiro no vaivém a que foi
submetida a IC sob pressão dos interesses diplomáticos soviéticos no período
entreguerras. Assim, em novo giro 180º, idealiza-se a distinção entre democracia
burguesa e ditadura fascista, de tal modo que “esfuma-se a responsabilidade dos Estados
capitalistas ‘democráticos’ na gênese da guerra. Os objetivos imperialistas que estes
Estados perseguem (…) são silenciados (…)” (CLAUDÍN, 1985, p. 262).
Vê-se a existência de uma conexão entre a consolidação da teoria do socialismo
em um só país; a estratégia de neutralização ou coexistência com a burguesia mundial e
a primazia de uma política orientada à não-intervenção externa18. Este quadro ajuda a
explicar, por exemplo, a postura de Bukharin que, quando criticado pela ausência de
discussão substantiva sobre a questão nacional e colonial em seu relatório ao VI CIC,
conclamou os delegados a focarem no perigo de uma guerra imperialista e de uma
ameaça de guerra contra a União Soviética como a “mais importante de todas as
preocupações para os partidos comunistas” (DRACHEWYCH, 2019, p. 28). Assim, não
orientada por um internacionalismo, mas em razão da melhor localização política para a
coexistência com a burguesia mundial, a política externa soviética moveu-se em
constrangedores vaivéns19. A inversão é brutal: não é mais o avanço da luta da classe

18

Trotsky (1957, p. 45-46) argumenta que, como consequência chave da perspectiva do socialismo em um só
país, a “Dialética histórica e revolucionária foi deslocada por uma miserável utopia reacionária do socialismo
autossuficiente, construído sob uma tecnologia baixa, desenvolvendo-se com a ‘velocidade de uma tartaruga’
no interior das fronteiras nacionais, conectado com o mundo exterior apenas por seu medo de intervenção”
(grifo meu). Na medida em que o socialismo poderia ser realizado nas fronteiras nacionais, o perigo para o
avanço da revolução na URSS não era o de não avançar a luta de classes a nível internacional, incluído aí
necessariamente a luta anticolonial, mas a intervenção externa.
19 Uma boa síntese do zigue-zague da política externa soviética é dada por Claudín (1985, p. 83) nos seguintes
termos: “Se o Kuomintang era considerado por Moscou como um aliado seguro da URSS, os comunistas
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trabalhadora mundial que poderia assegurar a conservação e o desenvolvimento da
revolução russa, mas, ao contrário, a luta da classe trabalhadora deveria conter-se à
permanência do socialismo supostamente já em construção autônoma e integral na URSS.
Pelo exposto, não é difícil concluir, se não a profecia da qual comenta Claudín
(1985, p. 72), a acurada prefiguração oferecida por Trotsky dos efeitos da submissão da
IC à perspectiva do socialismo em um só país:
(…) toda a concepção de Stalin conduz, no fundo, à liquidação da
Internacional Comunista. Qual poderia, com efeito, ser o seu papel histórico,
se os destinos do socialismo dependem, em última instância, do “plano de
Estado” da URSS? Nesse caso, a Internacional Comunista, exatamente como
as famosas “associações de amigos da URSS”, não tem outra função a não ser
a de proteger a construção do socialismo contra a intervenção, em outras
palavras, fica reduzida ao papel de guarda-fronteira. (TROTSKY, 1985, p. 8)

Desse modo, se em termos conjunturais a extinção da IC pode ser explicada como
uma busca da direção soviética de suavização das relações com os “Estados Unidos e seus
aliados na coalização anti-Hitler” (FIRTSOV apud BROUÉ, 1997, p. 798), não deixa de ser
um resultado coerente com a estratégia maior que impregnou a IC, pelo menos desde
1928, ou seja, a construção do socialismo em coexistência com os Estados capitalistas.
Não é, portanto, coincidência que em seus anos derradeiros, para a IC “a luta de classes,
tanto em escala nacional como internacional, deixou de ser o fator básico do processo
mundial” (CLAUDÍN, 1985, p. 261-262).

chineses tinham que se colocar, acima de quaisquer outras circunstâncias, o entendimento com o
Kuomintang; se a social-democracia alemã se afastava do espírito de Rapallo, os comunistas alemães deviam
‘concentrar o fogo’ contra a social-democracia; se Léon Blum observava uma atitude positiva em face da URSS,
os comunistas franceses deviam cuidar de não colidir com ele, ainda que Blum sacrificasse a república
espanhola e sufocasse as grandes lutas do proletariado francês em 1936; se Largo Caballero não aceitava
docilmente os ‘conselhos’ soviéticos, os comunistas espanhóis deviam substituí-lo por Negrin, que
compreendia melhor as exigências da política exterior soviética; se a salvaguarda do pacto com a Alemanha
hitleriana em 1939-1941 exigia dos comunistas de todos os países que deixassem de considerar o fascismo
como inimigo principal, eles não deviam vacilar em dizer que era negro o que, na véspera, afirmavam ser
branco. E se a IC era um estorvo para o melhor entendimento com Roosevelt e Churchill, os comunistas de
todo o mundo deviam saudar a sua dissolução, o momento e a forma de que se revestiu como a solução ideal,
única, para uma impossibilidade revelada pela experiência histórica da IC para dirigir, desde um centro
internacional, o movimento operário de cada país. A história confirmou a caracterização feita por Trótski em
1936: ‘Atualmente, a Internacional Comunista é apenas um aparelho dócil, disposto a todos os vaivéns, a
serviço da política externa soviética’. A eventualidade de que este ‘aparelho dócil’ se convertesse em um
estorvo para a política exterior soviética estava objetivamente colocada a partir do momento em que a
finalidade suprema da IC consistia em salvaguardar a construção do socialismo na URSS. Com efeito, na
medida em que os principais Estados capitalistas aceitassem o ‘fato consumado’ da revolução russa e
concentrassem a sua ação política para impedir ‘novos fatos’ da mesma natureza, cresciam as possibilidades
de ‘coexistência pacífica’ com o mundo capitalista ou, no pior dos casos, de alianças com uma fração dele
contra outras”.
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A agressão à Etiópia e a inação da III Internacional
No tópico anterior, o objetivo foi indicar a perspectiva do socialismo em um só país como
a raiz pela qual podemos analisar o porquê de a política externa soviética ter se pautado
por alinhamentos diplomáticos com as potências imperialistas enquanto mecanismo para
enfrentar uma eventual guerra de intervenção. Buscarei aqui apontar alguns elementos
para uma apreensão de como, do ponto de vista soviético, por ocasião da agressão do
imperialismo italiano à Etiópia, esses alinhamentos foram construídos. O retorno a tal
episódio justifica-se na medida em que importou em um divisor de águas, tanto para o
internacionalismo negro (SRIVASTAVA, 2018, p. 76) quanto para a questão negra no
interior da IC (WEISS, 2014, p. 647). Ademais, o caso da agressão à Etiópia talvez seja a
mais nítida expressão de como “interesses da política externa soviética necessitaram de
uma suavização da posição da Internacional Comunista” (DRACHEWYCH, 2019, p. 67).
Para um panorama da localização soviética no contexto da agressão italiana, é
preciso ter em conta o pouco interesse econômico da URSS na Etiópia, bem como que o
foco da diplomacia russa era garantir a política de segurança coletiva junto à França e à
Itália com vista à cooperação em uma defesa comum contra a Alemanha de Hitler
(STRANG, 2016, p. 22). Portanto, no interior das condições diplomáticas de 1934-35, a
URSS “necessitava cooperar com a Itália fascista para conter o expansionismo do nazismo
alemão” (WEISS, 2014, p. 648). Consequentemente, os interesses soviéticos de primeira
ordem convergiram para que Moscou nada fizesse para bloquear a agressão italiana à
Etiópia. As relações ítalo-soviéticas eram, para os russos, objeto de exemplo da
possibilidade da “coexistência pacífica entre estados com diferentes sistemas sociais”
(HASLAM, 1984, p. 60). Nesse sentido, menciona o historiador J. Calvit Clarke III (2016, p.
311), para Viacheslav Molotov “as boas relações da URSS com a Itália confirmam
claramente a possibilidade do desenvolvimento da cooperação entre países com sistemas
sociais absolutamente opostos”.
Diante da busca por conter o avanço alemão e japonês, a partir de 1933 a política
externa soviética caracterizou-se por uma busca de aliados, o que incluiu a assinatura de
um acordo econômico e um tratado de amizade, neutralidade e não-agressão com a Itália
de Mussolini, respectivamente, em maio e setembro de 1933 (CLARKE III, 2016, p. 315316). A preocupação da Itália com a Áustria e da URSS com o leste europeu foram fatores
de convergência entre os dois países em torno de um inimigo comum, isto é, a Alemanha
(HASLAM, 1984, p. 60). A URSS orientou-se pela implementação de uma estratégia de
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“segurança coletiva”, que, de seu ponto vista, compreendia um alinhamento com e entre
italianos e franceses. A Itália, por sua vez, submeteu sua cooperação à participação na
África. Como resultado, a Etiópia serviu de moeda na política externa de Stalin, uma vez
que os “soviéticos entenderam a necessidade estratégica de convencer a França a
sacrificar a Etiópia – para subornar a Itália com ‘moeda etíope’” (CLARKE III, 2016, p. 318).
A inação20 soviética em relação às ambições italianas foi, por assim dizer, materializada
pela atuação de Litvinov no Conselho da Liga das Nações, em que “cuidadosamente evitou
condenar agressões cometidas por membros da Liga. Ele claramente preferiu que a URSS
mantivesse a Itália no fronte contra a Alemanha em vez de proteger os direitos de nações
menores” (CLARKE III, 2016, p. 319).
Porém, o Reino Unido exerceu um contraponto à estratégia soviética. Os
britânicos além de temerem que os italianos pudessem ameaçar sua posição imperial,
não consideravam a Itália capaz de conter a ameaça hitlerista (CLARKE III, 2016, p. 318).
Como pontua Clarke III (2016, p. 323), a URSS estava diante do dilema de quem era mais
útil – o Reino Unido ou a Itália – para conter a Alemanha e o Japão. Terminou Londres por
sugar Paris e Moscou em uma frente anti-italiana. Não por coincidência, na IC o silêncio
sobre a crise da Etiópia foi finalmente quebrado quando do informe de Palmiro Togliatti
sobre a “‘preparação de uma nova guerra mundial pelos imperialistas e as tarefas da
Internacional Comunista’ no Sétimo Congresso da IC em 10-11 de Agosto de 1935”
(WEISS, 2014, p. 653-654). Segundo observa Holger Weiss (Ibid, p. 654), Togliatti procurou
assinalar a “total identidade de interesses entre o movimento comunista internacional e
a União Soviética”, o que ajuda explicar como que junto à “declaração apaixonada de
solidariedade com o povo etíope” do informe não foi articulada uma resolução capaz de
contemplar “uma inequívoca condenação da Itália e um chamado de apoio à causa da
Etiópia”. Isso, porque como visto, àquela altura os interesses primários da diplomacia
soviética não incluíam a preservação dos direitos e soberania do povo etíope.
Desse modo, a política externa soviética no caso da agressão à Etiópia não foi
orientada por um ponto de vista anticolonial, de defesa de uma nação oprimida frente à
agressão de uma nação imperialista, mas, amparada por uma lógica de coexistência, a

20 O

silêncio da IC refletiu a posição relutante de Stalin quanto à crise da Etiópia, o que ajuda explicar, ainda,
porque somente em fevereiro de 1935 os comunistas italianos assumiram, sem entusiasmo, a campanha
“Tirem as mãos da Abissínia” (HASLAM, 1984, p. 64).
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preservar a Liga das Nações como garantia de uma política de segurança mútua contra a
Alemanha. Como parte dessa orientação, segundo definido por Stalin em 1936, haveria
dois pontos de perigo de guerra, isto é, Japão e a Alemanha, em comparação com os quais
“a guerra Ítalo-Etíope represent[ou] um episódio” (CLARKE III, 2016, p. 330).
Ademais, não devemos perder de vista a presença de uma perspectiva
eurocêntrica na política externa soviética, traduzida pela menor preocupação com “os
direitos da Etiópia do que com possíveis repercussões da invasão sobre a segurança
internacional e com um possível conflito mundial” (SRIVASTAVA, 2018, p. 76). Como se
pode depreender, a dimensão eurocêntrica da política externa soviética decorreu
necessariamente de sua orientação estratégica, qual seja a busca por acordos e
aproximações diplomáticas com o imperialismo europeu. Claudín identifica o
eurocentrismo como um fator de deformação do debate colonial no interior da IC, como
indica o trecho que segue:
À época da frente popular, o enfoque eurocêntrico do problema colonial
alcançará o seu máximo desenvolvimento na IC, justamente porque se
adequará admiravelmente às exigências da política exterior soviética neste
período (…) De qualquer forma, ficou cada vez mais evidente; como iremos
comprovando, que, na hierarquia staliniana das "subordinações", o
movimento emancipador das colônias e semicolônias ocupava o último lugar
(CLAUDÍN, 1985, p. 228).

Como destacado, a Etiópia foi um divisor de águas; a conjugação da grande
atividade política no interior das comunidades negras em apoio à Etiópia e a atitude
passiva da IC diante da agressão italiana fez com que muitos marxistas negros buscassem
“uma alternativa ideológica tanto ao comunismo quanto ao capitalismo” (SRIVASTAVA,
2018, p. 69-71). A ameaça de invasão da Etiópia marcou uma virada no internacionalismo
negro, em cujo contexto formou-se uma rede de apoio à Etiópia, cristalizada em
organizações como o International African Friends of Ethiopia, sucedido pelo International
Service Bureau, bem como emergiram dois dos teórico-militantes aqui retomados: George
Padmore e C. L. R. James (MATTOS, 2018, p. 214-215).
Enquanto parte dessa reorganização, Padmore distancia-se das posições
apregoadas pelo governo soviético, razão pela qual termina por ser expulso da IC
“acusado de ter um desvio nacionalista negro” (SRIVASTAVA, 2018, p. 79). Padmore viu
na invasão à Etiópia uma ocasião para um “ataque mais amplo sobre o imperialismo per
se como um sistema e o racismo como seu fundamento ideológico” (SRIVASTAVA, 2018,
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p. 72), posição insustentável quando considerados os arranjos diplomáticos soviéticos.
Vê-se que a crise da Etiópia foi determinante na ruptura de Padmore com a IC
A história que Padmore conta em Pan-africanismo e comunismo? é que a
Rússia sempre colocou seus próprios interesses acima daqueles dos povos
coloniais, especialmente dos negros. Mais especificamente, a União Soviética
forneceu petróleo à Itália para a invasão da Abissínia (SRIVASTAVA, 2018, p.
87)21

Para Padmore (1935a, p. 138) a agressão italiana à Etiópia refletiria a conjuntura
política mundial “e dos novos agrupamentos e alianças entre os poderes europeus, em
preparação para uma nova guerra mundial”. Em tal contexto, analisa que enquanto a
Alemanha buscava o rearmamento e a ruptura do cerco diplomático estabelecido por
França, Inglaterra e Rússia, esses, por sua vez, preferiam que Mussolini “fizesse guerra na
África ao invés de perturbar o status quo na Europa” (Ibid p. 138). Quanto à União
Soviética, critica Litvinov por ter se recusado a, no Conselho da Liga das Nações, “levantar
a voz em protesto por causa do medo de ofender Laval e antagonizar Mussolini” (Ibid p.
156)
Além disso, Padmore (1935a, p. 157) exemplifica, por meio de dois jornais, o
racismo como elemento constitutivo do olhar europeu sobre a crise na Etiópia. Segundo
assinala, um correspondente de Roma do London Times escreveu que “Mussolini não está
apenas defendendo os direitos da Itália, mas ele está defendendo o prestígio da raça
branca na África”, enquanto para o editor do News Chronicle, Vernon Bartlett, a GrãBretanha não poderia “comprometer sua amizade com a Itália simplesmente a fim de
defender a Etiópia (…) se uma pequena nação como a Holanda é ameaçada, então é
diferente. A Etiópia não é uma nação civilizada”.
C.L.R. James é outro destacado autor que desenvolverá intensa atividade teóricopolítica crítica à linha soviética no contexto da crise da Etiópia. Conforme argumenta
Srivastava (2018, p. 81), James explicita a presença comum da dimensão racial “exibida
pelos brancos proprietários de escravos contra as rebeliões escravas e aquela da

21 De

fato, dentre as razões para a URSS não desejar abalar suas relações com a Itália, o comércio do petróleo
certamente ocupou lugar importante, uma vez que correspondia à “principal fonte de fundos externos
necessários para comprar maquinário estrangeiro essencial à construção de sua indústria doméstica” (CLARKE
III, 2016, p. 327). Entre o desejo de não perturbar as relações com a Itália e o de não desiludir sua base política,
“enquanto a União Soviética feroz e hipocritamente denunciava a Itália em Gênova (…) Moscou estava
bombeando vastos suprimentos de matérias-primas, incluindo petróleo e carvão, na máquina de guerra de
Mussolini” (CLARKE III, 2016, p. 327).
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perseguição da Alemanha Nazista aos judeus”, o que o orientou a formular a questão
negra articulada à percepção da semelhança entre a violência fascista e
racista/colonialista. Pablo Oliveira de Mattos (2018, p. 233) argumenta que
James articulou a crise da Abissínia, à questão colonial e ao marxismo,
angariando apoio no interior do movimento trotskista. Desta maneira
realizava duras críticas ao Estado Soviético sob liderança de Stálin. Percorreu
cidades importantes da Grã-Bretanha para mobilizar trabalhadores em prol
dos boicotes à Itália e em resistência à Guerra Imperialista. O que estava em
jogo para ele era a oportunidade que africanos teriam, diante da resistência
dos trabalhadores aos governos imperialistas, de utilizarem-se desta crise
para se libertarem do jugo colonial. A luta anticolonial articulava-se desta
maneira às lutas dos trabalhadores. Neste sentido, a estratégia de Stálin do
socialismo em apenas um Estado e da necessidade da defesa da União
Soviética era criticada diante de sua visão transnacional das lutas
anticoloniais. No fim do ano de 1935, James conseguiu reunir um grupo de
militantes do ILP da região norte de Londres, de Finchley, em apoio às suas
posições. Foi capaz de articular-se junto a organizações brancas da esquerda
britânica, mas também construiu organizações negras de maneira que fosse
criada uma rede anticolonial e anti-imperialista22

Como parte de sua intervenção sobre a crise da Etiópia, James (1935b) critica
veemente o apoio da União Soviética à Liga das Nações, por meio do qual aquela buscaria
manter-se próxima à Inglaterra e à França contra a Alemanha. O fundamento da posição
de James era que a Internacional era incapaz de defender que “ninguém além da classe
trabalhadora poderia salvar a Abissínia” (MATTOS, 2018, p. 235). Em polêmica com as
organizações que defendiam a aplicação de sanções pela Liga à Itália, James (1935b)
esboça uma assertiva que irá informar toda sua intervenção no período aqui delimitado,
qual seja que não haveria nada a escolher entre um “imperialismo fascista e um
imperialismo democrático”.
Interessa assinalar que no interior dessa reorganização política do marxismo
negro é possível localizar o ponto de partida de uma convergência, especialmente quanto
à avaliação da natureza da então iminente Guerra Mundial, ao papel da URSS diante da
possibilidade de tal conflito e à defesa de um socialismo como horizonte político entre
James, Padmore e, logo em seguida, George Breitman. No item a seguir, procuro
aproximar tais autores em uma crítica comum, cujo núcleo pode ser expresso na
proposição de que o socialismo o é porque anticolonialista e antirracista ou, dito de outro
modo, o colonialismo converte necessariamente o socialismo em anti-imperialismo.

22

Note-se que em C.R.L. James aparece a crítica, em sentido semelhante ao sustentado no item inaugural
desse comentário, à estratégia do socialismo em um só país como bloqueio às lutas anticoloniais.
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Crítica radical negra?
O uso do termo crítica radical negra não tem pretensão de generalizações de nenhum
tipo, mas mera e tão somente fazer referência à intervenção teórico-política convergente,
em uma conjuntura específica, entre Breitman, Padmore e C. L. R. James. Tal
convergência, cujo ponto de partida foi a crise da Etiópia, pode ser observada ao menos
até 1942, ano da entrada efetiva dos Estados Unidos na II GM. Justifica-se essa
delimitação, porque o ponto de encontro da intervenção dos referidos autores residiu
justamente na crítica da II GM, precisamente na defesa do não alinhamento a nenhum
dos blocos beligerantes. Dado que tal orientação materializava-se por uma luta pela não
entrada na guerra, quando o conflito passa a envolver todas as grandes potências
imperialistas do globo, o objeto da articulação aqui proposta transmutava-se em novos
problemas, questões e desafios.
Frise-se que por circulação não se deve ler uma aproximação em termos de
organização político-partidária23, mas quanto ao argumento teórico possível de ser
apreendido na intervenção dos autores no período indicado. Não obstante, é possível
identificar trânsito comum de Padmore e James em alguns espaços editoriais, tais como
Controversy24, New Leader25, International African Opinion26 e o Labor Action27. Pode-se,
ainda, mencionar o jornal do Socialist Workers Party The Militant, que até 1º de fevereiro
de 1941 chamava-se Socialist Appeal, onde, sob o pseudônimo de JR Jonhson, C. L. R.
James assinou, entre agosto de 1939 28 e março de 194029, a coluna The Negro Question.
A partir de setembro de 194030, George Breitman assume a coluna, já renomeada para

23 Não deixo de observar, no entanto,

que no período considerado, tanto James quanto Breitman intervieram
no seio do movimento trotskista, em que pese o primeiro tenha participado da ruptura de 1940 com o SWP.
Conferir em: <https://www.marxists.org/history/etol/newspape/laboraction-ny/>. Acesso em: 20 de Nov de
2020. Quanto a Padmore, se, por um lado, é no mínimo um exagero a afirmação de Babacar M’ Baye (2017,
168) para quem Trotsky seria o “ídolo comunista” de Padmore, por outro foi possível observar que esse
assumiu posições, frise-se na conjuntura analisada, muito próximas daquele quanto ao fundamento da IIGM
e da defesa da URSS.
24
Jornal
vinculado
ao
partido
inglês
Independent
Labour
Party.
Conferir
em:
<https://marxists.architexturez.net/history/england/ilp/index.htm>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
25 Jornal vinculado ao partido inglês Independent Labour Party. (MATTOS, 2018, 233)
26 Jornal publicado pelo International African Service Bureau (MATTOS, 2018, 243)
27
Jornal
publicado
nos
Estados
Unidos
pelo
Workers
Party.
Conferir
em:
<https://www.marxists.org/history/etol/newspape/laboraction-ny/>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
28 Conferir em: <https://themilitant.com/1939/0359/SA0359.pdf>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
29 Conferir em: <https://themilitant.com/1940/0413/SA0413.pdf>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
30 Conferir em: <https://themilitant.com/1940/0439/SA0439.pdf>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
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Negro Struggle. Padmore também publicou, ainda que ocasionalmente, no Socialist
Appeal/Militant entre 194031 e 194232.
Um aspecto central da crítica radical negra é a aproximação dos métodos de
dominação fascista e coloniais. Em Sociedade capitalista e a guerra, C. L. R. James (1940)
argumenta que o segredo econômico do fascismo alemão foi rebaixar o valor da força de
trabalho e, ao mesmo tempo, pressionar o investimento privado na indústria
armamentista, que, ao se traduzir em poderio bélico, seria convertido em investimentos
coloniais, isto é, na reinserção alemã na partilha colonial. Em um exame do imperialismo
na África, James (1941a) oferece um quadro da hiperexploração do trabalho negro na
África do Sul, segundo o qual nas empresas privadas os europeus, embora apenas 41%
dos trabalhadores empregados, receberiam 74% dos salários, situação ainda pior nas
empresas estatais, onde os europeus, que correspondiam a 66,3% dos empregados,
percebiam 91% dos salários pagos. É como se o fascismo promovesse uma inversão do
argumento de M. N. Roy33, ou seja, é o agravamento do grau de exploração da força de
trabalho local que beneficia a expansão colonial 34.
No que se refere à organização sindical, se o fascismo significou o violento
disciplinamento das organizações de classe, também nas colônias o sindicalismo poderia
ser considerado como sinônimo de bolchevismo (PADMORE, 1941a). Como critica
Breitman (1941d), igualmente os trabalhadores negros norte-americanos tinham
restringidos seus direitos de sindicalização. Além da dimensão direta da exploração da
força de trabalho, Padmore (1941a) observa que do mesmo modo que os colonizadores,
como forma de conservação da dominação político-econômica, opunham-se à educação
dos nativos, Hitler buscava “destruir escolas, colégios e universidades” nos territórios
ocupados, tais como a Polônia e a Tchecoslováquia.
Quanto à sociedade norte-americana, Breitman mostra como na segregação
entre negros e brancos no interior das forças armadas, a raça constituía elemento
formativo da subjetividade, por meio da qual os jovens soldados brancos aprenderiam a

31

Conferir em: <https://themilitant.com/1940/0423/SA0423.pdf>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
Conferir em: <https://themilitant.com/1942/0611/MIL0611.pdf>. Acesso em: 20 de Nov de 2020
33 M.N Roy define o imperialismo como a fase histórica do capitalismo, em que esse se expande para além
dos limites dos países industrializados da Europa enquanto mecanismo para lidar com suas contradições
inerentes que o guiam à superprodução (RIDDELL, 2015, p. 1181). Desse modo, o poder da burguesia europeia
não repousaria exclusivamente na extração de mais-valor da força de trabalho das metrópoles, mas
sobremaneira da exploração dos mercados não-europeus (RIDDELL, 2015, p. 1181).
34 “Mas, uma vez que a classe trabalhadora estava prostrada, os Nazis poderiam sistematicamente tornaremse os senhores de cada aspecto da vida política e econômica” (JAMES, 1940).
32
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ver a si mesmos como superiores aos negros (1941n). É possível ler na intervenção de
Breitman a centralidade da crítica ao Jim Crowism 35, cujas raízes compreendiam
conectadas ao sistema capitalista, que o utilizaria para “manter-se e oprimir as massas
divididas” (BREITMAN, 1941h)36. Como já mencionado, uma expressão de Jim Crowism
bastante abordada pelo autor refere-se à segregação das forças armadas americanas, no
contexto da IIGM, em regimentos brancos e de negros (1941c). Breitman (1941k) também
aproxima o Jim Crowism da perseguição de Hitler aos judeus, no sentido da segregação
de minorias étnico-raciais como forma de divisão da classe37. Em sentido próximo, James
(1939e) observa que se, por um lado, todos os regimentos eram racialmente segregados,
por outro, a proporção de negros nas forças armadas era maior do que aquela observada
na população. Sobre tal cenário, não sem ironia, comenta que a “‘democracia’ americana
tomou a oportunidade para matar tantos negros quanto fosse possível como um meio de
ajudar a ‘democracia’ a resolver o problema negro” (1939e).
Padmore, não raro, observou a presença de métodos fascistas nos domínios
coloniais, como na caracterização de “sabor de fascismo colonial” na repressão aos
trabalhadores de Trinidad-Tobago (PADMORE, 1938a) ou, mais enfaticamente, de que “o
que Hitler está fazendo às pessoas brancas civilizadas no continente europeu é
precisamente o que os imperialistas britânicos, franceses e outros fazem na corrida
colonial na África e Ásia há séculos” (PADMORE, 1940a). Nesse sentido, aproxima a noção
de regimes totalitários à dominação colonialista, como na seguinte passagem:
Os regimes totalitários aplicados aos negros (e somente a eles) em territórios
como a União Sul-Africana e Rodésia do Sul existiram muito antes de Hitler
começar a instituir métodos similares na Europa. Hitler não apenas copiou
práticas coloniais britânicas, mas também em grande parte emprestou, para
sua filosofia racial, fundamento teórico de outro eminente escritor inglês,
Houston Stuart Chamberlin, autor de Os fundamentos do século XIX
(PADMORE, 1941a)

35

Expressão recorrentemente utilizada por Breitman em alusão às leis Jim Crow, “coleção de estatutos
estaduais e locais que legalizou a segregação racial” (HISTORY, 2020), criada após a guerra civil americana.
36 Diante dessa compreensão da conexão entre capitalismo e Jim Crowism, Breitman (1941h) sugere uma
interessante unidade possível entre trabalhadores brancos e negros: “Nós baseamo-nos sob o entendimento
de que a luta contra o Jim Crowism é uma parte destacada de uma luta mais ampla para substituir o
capitalismo por uma sociedade socialista (…) Por isolar a luta contra o Jim Crowism de todas as outras legítimas
e necessárias lutas das massas, eles estão enfraquecendo a própria luta contra o Jim Crowism (…) É apenas
nesse caminho, unidade de brancos e negros, que o capitalismo e o Jim Crowism podem ser superados”.
37 Em outra intervenção, afirma que “O Jim Crowism existe, porque serve aos interesses da classe dominante
capitalista em manter a classe trabalhadora dividida ao longo de fronteiras raciais” (BREITMAN, 1941g).
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Igualmente, James (1939e) condena o racismo no interior da sociedade
americana, onde os negros seriam os “mais mal remunerados, mais humilhados, o povo
mais desprezado no país, e no Sul, onde quatro quintos deles vivem, são tratados como
judeus na Alemanha”. Breitman (1941d) não só concorda que a política do nazismo
quanto ao negro poderia ser lida como uma duplicação daquela “conduzida em muitas
partes dos Estados Unidos desde 1877”, como sugere que fora “diretamente roubada do
manual da política colonial britânica”. Em outra oportunidade, protesta que “Hitler
apenas aplicou aos judeus da Europa o tratamento que ele observou ser aplicado nessa
democracia [norte-americana] a milhões de negros no Sul” (BREITMAN, 1941i). Nesse
sentido, não parece exagero quando James (1940) afirma que quanto à “’custódia
protetiva’38 para as colônias, fascismo e democracias estão de acordo”.
É bem verdade que as aproximações acima indicadas exigiriam uma
demonstração de orientação empírica muito mais ampla que o espaço dos artigos de
intervenção analisados poderia dispor. No entanto, o decisivo é apreender o argumento
de fundo que anima tais ilustrações, qual seja uma crítica unitária ao fascismo, racismo e
ao colonialismo. Como passo a abordar, o imperialismo aparece como a categoria chave
para tal articulação, o que pode ser analisado precisamente a partir do seguinte
problema: há dois tipos de imperialismo? (BREITMAN, 1941a).
Em análise do imperialismo britânico no sudeste africano, Padmore (1941b) o
define como cripto-fascismo, no sentido de que os “ideais humanitários de democracia e
autodeterminação” exerceriam um bloqueio ao verdadeiro conteúdo do colonialismo. Daí
que uma guerra pela defesa da democracia liberal contra o fascismo implicaria, como uma
espécie de outro lado da moeda, a própria continuidade dos “esquemas imperialistas”
(PADMORE, 1941b). James (1939b), ao definir o tráfico de escravos, bem como o uso de
mão de obra escrava nas plantations como base da riqueza burguesa, argumenta que
quando a burguesia proclama os “Direitos do Homem” na Revolução Francesa só poderia
fazê-lo com a reserva de não estendê-lo aos domínios coloniais. Quanto ao tratamento

38

A expressão original utilizada por C. L. R. James “protective custody” parece ter sido objeto de ironia. Isso,
porque “Na terminologia nazista, protective custody designava a prisão – sem revisão judicial – de oponentes
reais ou potenciais do regime. Os prisioneiros em “protective custody” não eram confinados no interior de
um sistema prisional normal, mas em um campo de concentração sob autoridade exclusiva das SS”
(HOLOCAUST ENCYCLOPEDIA). Possivelmente, James usou a expressão para aproximar a forma de dominação
colonialista a uma espécie de aprisionamento. Em analogia que aparenta oferecer o mesmo sentido, JAMES
(1941a) afirma que “A África colonial é, em sua maior parte, um vasto campo de concentração, com poucas
centenas de escravistas brancos”.
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dispensado por Hitler e pela Inglaterra aos negros, Breitman (1941a) nota que “enquanto
Hitler prega e pratica opressão contra o negro, a Inglaterra mantém a discrição e a prática,
enquanto Hitler chama o negro de inferior, a Inglaterra mantém a discrição e o trata como
um inferior”. Vê-se, portanto, que Padmore, James e Breitman esforçaram-se para
“aproximar a distância retórica que os poderes europeus tentaram criar entre império e
fascismo” (M’BAYE, 2017, p. 172).
Ao passo que para Lênin (2011, p. 137) a democracia liberal seria mutilada em
razão do domínio da minoria (burguesia) sobre a maioria (proletariado), a crítica radical
negra apreende sua desfiguração desde um ponto de vista (anti)colonial. Por efeito de tal
angulação analítica39, as democracias liberais apresentam-se não só como negação ativa
de liberdades, garantias e igualdade político-jurídicas, mas enquanto – para emprestar a
expressão de Gonçalves (2017, p. 1062) – prescrição expressa da violência e da
desigualdade. Daí que, por exemplo, quando o discurso anticolonial de Padmore cobrava
o governo britânico a extensão da democracia e da liberdade aos territórios coloniais
(MATTOS, 2018, p. 259), tem-se a explicitação do imperialismo como o fator
determinante da mutilação das democracias ocidentais ou, equivale dizer, do necessário
caráter violento e racista daquelas.
Padmore constatava que o Imperialismo era incapaz de conceder liberdade a
seus sujeitos coloniais. Pensar desta forma era cometer “hara-kiri”. Portanto,
acreditava que apenas a Revolução Social seria capaz de instituir a liberdade
para os povos coloniais. “Apenas uma Europa Socialista poderia oferecer aos
milhões de indivíduos das raças marrons [brown], amarelas [yellow] e negras
[darker] a possibilidade da liberdade”. Padmore compreendia que desta
maneira, “enquanto povos livres poderiam voluntariamente se posicionar em
igualdade na comunidade da Federação Mundial dos países Socialistas”
(MATTOS, 2018, p. 267)

O colonialismo representaria a desfiguração das democracias liberais a uma
dinâmica convergente ao fascismo. O imperialismo, e sua pulsão expansionista, é
mobilizado como categoria a partir da qual é possível analisar o fundamento comum por
meio do qual tal convergência processa-se. Nesse sentido, James (1940), ao retomar as
análises de Lênin, apreende a natureza expansionista do imperialismo como resultado do

39

Quanto a tais prismas, James (1939c) observa que o ponto de vista do trabalhador branco oferece a
apreensão da impotência do voto em garantir o controle político do país, dado que em “qualquer assunto de
importância é o desejo dos capitalistas, latifundiários e banqueiros que decide, e não os desejos da grande
maioria do povo”. O que a crítica radical negra oferece é um ponto de vista negro e colonial, capaz de
evidenciar a desfiguração das democracias liberais em outras determinações.
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grau de concentração do capital e a necessidade por “mercados externos, colônias e
esferas de influência”.
Por conseguinte, a articulação entre antifascismo, anticolonialismo e antirracismo
só poderia ser realizada quando mediada pela crítica do imperialismo per se, segundo a
qual “Seja fascista ou ‘democrático’, o imperialismo sempre faz o mesmo aos
trabalhadores: os oprimem, exploram e dividem, incentivando preconceitos raciais”
(JAMES 1941b). Na passagem que segue, James oferece um retrato do colonialismo como
o ponto de convergência entre as democracias liberais e o fascismo:
Os negros sabem que os imperialismos democráticos, que supostamente
seriam os líderes na luta por democracia, paz e liberdade, são os maiores
opressores de negros no mundo. A Grã-Bretanha controla e suga a vida de
pelo menos 60 milhões de negros na África, enquanto a França moe a vida de
outros 40 millhões. A Bélgica está engajada na tortura diária de outros 20
milhões. A América estabeleceu sozinha um exemplo para todo o mundo
civilizado para o tratamento brutal dos negros, e métodos fascistas foram
generalizados nos estados do sul muito antes de Hitler ou Benito Mussolini
nascerem (JAMES, 1939f)

Alcançamos, aqui, outro componente fundamental da crítica radical negra, a
crítica da II Guerra Mundial (IIGM). Padmore (1942a), ao adotar expressamente um ponto
de vista anticolonial, define tal conflito como “fundamentalmente uma disputa entre
bandidos imperialistas” pela partilha dos espaços coloniais, razão pela qual recusa o
alinhamento ao imperialismo britânico como forma de combater o fascismo (PADMORE,
1941C). Breitman (1941l) fundamenta a IIGM como uma “guerra por lucros, colônias e
mercados. Reino Unido e Estados Unidos têm o controle desses mercados e colônias hoje,
enquanto os Nazis querem apanhá-los para explorar eles próprios”. Nesse sentido,
argumenta que a luta de Churchill na IIGM era para preservar o Império Britânico, o que,
ao contrário de contemplar os direitos dos negros nas colônias, significava a continuidade
da exploração e opressão daqueles (BREITMAN, 1941e). Consequentemente, sentencia
que “Uma coisa é certa: sob nenhum governo imperialista será dada liberdade ou
segurança aos povos coloniais da África, Índia, etc” (BREITMAN, 1941l) 40.
Igualmente, James (1939e) adverte que “quando nós olhamos para a África” a
retórica segundo a qual a IIGM seria um conflito em defesa da “’democracia’ e civilização”
prova-se uma mentira. Isso porque, se Hitler e Mussolini aplicavam métodos de

40

Em outra intervenção, Breitman (1941m) define a guerra como imperialista, porque não por democracia,
“mas uma luta entre bandidos capitalistas pelo controle dos mercados coloniais e matérias-primas”.
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dominação fascistas na Europa, as democracias liberais submetiam os negros na África
“’às mais vis torturas fascistas”. O colonialismo é analisado como o exato ponto de
convergência e, por isso, de choque entre as potências imperialistas, de sorte que o
fascismo não seria propriamente o inverso das democracias liberais, mas expressão da
congênita desfiguração colonial daquelas. Daí que “Se os fascistas ganha[ssem] eles
levar[iam] as colônias de volta. Se as ‘democracias’ ganha[ssem] as manter[iam]. Mas
[fossem] as democracias, ou os fascistas os vencedores, os africanos permanecer[iam]
escravos em seus próprios países” (JAMES, 1939e).
Coerente com avaliação da natureza imperialista e, por isso, colonialista da IIGM,
a crítica radical negra tecerá contundentes críticas à orientação política da URSS. Como
uma espécie de balanço da atuação soviética frente à tomada da Etiópia pelo fascismo
italiano, James (1996, p. 5), em avaliação da atividade política do partido comunista
americano, afirma que o fato de a Rússia ter vendido petróleo à Itália “deixou uma
desastrosa impressão junto aos negros”. Mais do que isso, James (1939d) lembra que, em
razão de apoiar a Liga das Nações e da aliança com o Reino Unido e a França, o governo
soviético não apoiou o boicote à venda de petróleo para a Itália. James (1941b) traça,
ainda, interessante quadro, no qual expõe a Etiópia como objeto de intrigas entre as
potências imperialistas. Quando em 1922 britânicos e italianos reuniram-se para dividir a
Etiópia, os franceses a colocaram na Liga das Nações para salvaguardar os seus próprios
interesses. Porém, quando Hitler tomou o poder em 1933, os franceses buscaram uma
aliança com Mussolini, que em troca da amizade exigiu justamente a Etiópia. Daí que
franceses e britânicos passaram a jogar um duplo jogo, pois enquanto em público
ameaçavam sanções, no privado barganhavam a divisão da Etiópia, como no caso do
fracassado plano Hoare-Laval. O decisivo é que nesse emaranhado de movimentos
diplomáticos, o governo soviético foi parte, junto aos britânicos, em sabotar a mais
importante sanção contra Mussolini, a venda de petróleo.
O caso da agressão à Etiópia impõe, ainda, uma precisão conceitual importante.
Quando analiso o imperialismo como categoria a partir da qual os autores em estudo
localizam uma dinâmica convergente entre a desfiguração fascista e colonial das
democracias liberais, é preciso ter em conta as particularidades das faces do imperialismo.
Nesse sentido, Neelam Srivastava (2018, p. 72) observa que
Um fator distintivo do discurso colonial italiano é que, por uns poucos anos,
a política colonial foi ditada – literalmente – pelos princípios ideológicos do
fascismo de Mussolini. A política colonial de Mussolini rejeitou tanto o
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sistema francês de assimilação quanto o britânico de governo indireto. Em
essência, Mussolini buscou criar um tipo de Estado apartheid, com leis raciais
e governo colonial direto e brutal. Isso significou que o imperialismo fascista,
a profana aliança entre colonialismo e fascismo, deu origem à forma
particularmente cruel e inumana de dominação política na Etiópia e outras
colônias italianas.

O ponto é que se a política colonial do fascismo italiano é dotada de
particularidades, trata-se ainda da prática de uma mesma relação: o imperialismo. A
dimensão unitária da crítica antifascista e anticolonialista não compreende a
desconsideração de tais especificidades, mas resulta da crítica da natureza imperialista
comum ao fascismo e às democracias liberais.
Quando em 1940 Padmore (1940b) advertia o risco de uma intervenção na URSS,
a admitia como um “resultado lógico do erro fundamental de Stálin de tentar construir o
‘Socialismo em um só país’ às custas da revolução internacional”. Concluía que, ao
abandonar a política da revolução mundial, Stalin deixava de buscar suporte na classe
trabalhadora mundial e passava a procurá-lo “entre as seções dominantes das potências
imperialistas” (PADMORE, 1940b). Munido de tal diagnóstico, Padmore realiza severa
crítica do curso da política externa soviética, da qual a passagem seguinte é uma síntese:
A apreciação desse fato [o abandono da estratégia da revolução
internacional] é um pré-requisito para um entendimento do curso em
ziguezague da política externa soviética nos anos recentes. Quanto mais a
União Soviética ficava presa em suas dificuldades econômicas internas, mais
seus líderes envolviam-se nas políticas dos poderes e obrigados, a fim de
explorarem as diferenças entre os imperialistas, ao completo abandono do
apoio do proletariado internacional e dos povos coloniais. Em sua orientação
em direção às democracias ocidentais (Reino Unido e França), o Kremlin teve
de calar as políticas revolucionárias da Internacional Comunista, com o
propósito de apresentar uma fachada respeitável aos seus potenciais aliados.
Essa orientação manifestou-se nas políticas de frente popular nos países
imperialistas e na completa deserção dos movimentos de libertação nacional
nas colônias (PADMORE, 1940b).

O vaivém da política externa soviética permaneceu como objeto de contundente
crítica de James (1939e)
Mas hoje Stálin tem a Terceira Internacional trabalhando apenas para servilo nas barganhas que ele faz com os governantes imperialistas, tais como
Hitler. Um dia os stalinistas dizem lutar pela “democracia”. Isso porque Stálin
buscava uma aliança com o Reino Unido. Quando Stálin juntou-se a Hitler, os
stalinistas começaram a dizer que a guerra não é mais uma guerra pela
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democracia, que é uma guerra entre países imperialistas. Isso pode soar
correto, mas se Stálin muda amanhã, eles irão mudar novamente.41

A política de frente popular também foi objeto de forte objeção de James (1939e),
para quem aquela seria uma “combinação de capitalistas e revolucionários renegados”,
responsável por dirigir a propaganda stalinista, oporem a independência da África à
defesa da democracia francesa contra o fascismo. Em certo sentido, a frente popular foi
a materialização teórico-política da separação entre antifascismo e anticolonialismo, na
medida em que, ao amparar-se no alinhamento ao seu “campo democrático”, constituiuse enquanto um bloqueio à oposição do imperialismo per se.
Além de tudo, a crítica radical negra explicitou o paradoxo da coexistência a que
foi submetida a III IC pela burocracia soviética. Ao assumir a perspectiva do socialismo em
um só país, objetivamente, a URSS passou a atuar sob o pressuposto da possibilidade da
transição socialista em coexistência com o próprio imperialismo. Ora, se a transição
socialista poderia coexistir pacificamente com o imperialismo, ou o socialismo não incluía
como parte de sua efetivação a negação colonial ou a própria coexistência seria
impossível.
Considerada a angulação analítica oferecida pela crítica radical negra, e sua
proposição de socialismo como categoria de negação do imperialismo per se, é possível
admitir que o efeito fundamental de tal paradoxo foi que a Internacional nacionalizou-se,
no preciso sentido da identificação entre os interesses imediatos de preservação das
fronteiras soviéticas e da libertação internacional do proletariado. Daí que caberia ao
movimento comunista em todo mundo orientar-se, antes de tudo, em convergência às
inclinações da política externa soviética. O anticolonialismo permaneceu, no melhor dos
casos, como parte de um léxico político herdado por uma tradição, mas quase nunca
como um momento na elaboração de um horizonte político-estratégico emancipatório.

41

James (1939e, p.) sugere, ainda, uma conexão entre orientação da política externa e o terror soviético:
“Todos os governos fazem mudanças políticas abruptas, porém uma sociedade genuinamente nova, produto
de uma revolução, cria uma ideologia também genuinamente nova que é um fator moral de enorme poder
(…) A execução, sem fricção, das manobras de Stálin na política externa demandou assassinatos, exílios,
encarceramento ou banimentos de centenas de milhares de revolucionários, velhos e novos”.
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Conclusão
Busquei nesse comentário ilustrar como a União Soviética moveu-se em constantes giros
políticos: se nos momentos em que a política externa foi guiada pela aliança com o
“imperialismo democrático”, a crítica anticolonial era sufocada; quando orientada à
aproximação ao “imperialismo fascista”, a própria crítica ao fascismo era abafada. Desse
modo, argumentei como a submissão da IC aos interesses da política externa soviética
exerceu um bloqueio à formulação de uma crítica articuladamente antifascista e
anticolonial.
Sem estabelecer uma identidade vazia entre fascismo e democracia, é possível
apreender que Padmore, James e Breitman, ao proporem uma crítica do imperialismo per
se, dotaram a luta anticolonial de um caráter universalizante. Isso, porque observam no
colonialismo e no racismo a desfiguração por meio da qual a universalidade declarada
pela representação jurídica do sujeito nas democracias liberais só poderia encontrar uma
expressão, ao mesmo tempo, violenta e ilusória. Por isso, não as democracias liberais,
mas o socialismo, porque anticolonial e antirracista, era por eles avocado como a negação
plena do fascismo.
Um aspecto fundamental da crítica desses autores talvez possa ser resumido pela
observação de George Schuyler, para quem, conforme citação de Neelam Srivastava
(2018, p. 74) “(…) nós já temos fascismo bem aqui e o temos tido por algum tempo, se o
fascismo significa governo ditatorial no interesse de uma classe privilegiada, controle
extremo [regimentation], perseguição de minorias raciais e dos radicais, etc”. Por
conseguinte, o que estava em jogo era mostrar como as democracias liberais conviviam,
ou melhor, se constituíam da opressão colonial e racial. Esse é o sentido radical de autores
e autoras como Padmore, James e Breitman: a crítica ao horror fascista só poderia ser
realizada de forma plena em articulação à crítica do suporte colonialista e racista das
democracias liberais. Em certo sentido, o fascismo sempre esteve aqui, porque as
democracias liberais foram capazes de se perfazerem sobre os horrores da opressão racial
e colonial. A crítica ao fascismo pressupunha, pois, não um retorno à “normalidade”
democrática usurpada pelo fascismo, mas a proposição de um horizonte político a se
construir, sob o impulso de uma crítica até o fim da desfiguração racista e colonial das
democracias liberais.
Mesmo que uma intervenção circunscrita geográfica e temporalmente, a crítica
radical negra apresenta uma contribuição a ser resgatada, especialmente porque oferece
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termos e insights importantes para pensarmos as democracias liberais hoje. Nesse
sentido, a crítica radical negra parece conter uma sugestão fundamental: a democracia só
estará em condição de realizar a universalidade da liberdade e da igualdade na total
negação dos pressupostos históricos de sua existência no interior da sociabilidade
capitalista, isto é, o colonialismo, fascismo e o racismo. Mas seria o capitalismo capaz de
reproduzir-se em uma historicidade distinta?
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Fascismo nas Colônias42

George Padmore43
Texto publicado em fevereiro de 1938

Nova Lei de Sedição Proposta

Apesar da nomeação de uma Comissão Real para investigar as condições de trabalho em
Trinidad, a situação política geral naquela colônia está indo de mal a pior. Concessões
econômicas temporárias, como o aumento dos salários e a redução da jornada de
trabalho, que muitos setores da classe trabalhadora forçaram os empregadores a
conceder como resultado da greve geral, estão agora sendo ameaçadas. O governo está
inaugurando uma política que cheira a Fascismo Colonial, e que, se não for desafiada
imediatamente, está fadada a privar os trabalhadores de seus direitos civis mais
elementares, tais como a liberdade de imprensa, de expressão e de reunião.
As autoridades propuseram a promulgação de um novo Projeto de Lei da Sedição;
as reuniões públicas ao ar livre estão sendo proibidas; os editores de jornais estão
ameaçados de processo; tropas britânicas foram desembarcadas para guarnição dos
centros industriais da ilha; a soma de 51 mil libras foi votada com o propósito de armar
uma força especial de voluntários de classe média para proteger interesses particulares;
enquanto vários líderes sindicais, incluindo Uriah Butler44, presidente do Partido dos

42

Texto original: PADMORE, George. Fascism in the colonies. Controversy, Vol. 2, No. 17, Fevereiro de 1938.
Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/padmore/1938/fascism-colonies.htm>. Acesso em: 24
mar. 2021. Tradução: Thiago Romão de Alencar. Revisão:
43 George Padmore (1903-1959) foi um importante jornalista e militante comunista e, posteriormente, panafricanista, tendo destacado papel nos debates raciais no interior do movimento comunista britânico nos anos
1920 e 1930.
44 Tubal Uriah Butler (1897-1977), pregador batista tido como um dos pais fundadores do movimento
trabalhista de Trinidad, que ganhou notoriedade ao ajudar a liderar as greves aqui narradas por Padmore.
Butler criou o mencionado Partido dos Trabalhadores e Cidadãos do Império Britânico pelo Autogoverno.
Preso em 1937, como narrado aqui, permaneceu no cárcere até 1939 quando, após curto período em
liberdade, foi novamente preso no início da Segunda Guerra, sob a alegação de que Butler constituiria um
risco ao esforço de guerra britânico, por conta das greves em Trinidad que afetavam o fornecimento de
petróleo à metrópole. Tendo sido libertado ao fim do conflito bélico, refundou o partido, agora renomeado
“Partido Butler”, com alto grau personalista [N.T.].
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Trabalhadores e Cidadãos do Império Britânico pelo Autogoverno 45, foram acusados de
assassinato, sedição e incitação à revolta. Butler foi sentenciado a dois anos de prisão.
Uma onda de terrorismo e intimidação está varrendo o país.

A Situação Examinada

Os trabalhadores das Índias Ocidentais, tanto os negros como os nascidos nas Índias
Orientais, estão entre os trabalhadores mais mal remunerados do mundo e, em
consequência, seu nível de vida é extremamente baixo. Nos últimos anos, suas condições
tornaram-se quase intoleráveis, devido ao desemprego e ao aumento do custo de vida.
Desorganizados e sem quaisquer direitos políticos, eles não conseguiram obter nenhuma
forma de auxílio social, apesar do fato de que durante anos o capitão A. A. Cipriani 46, que
até recentemente era considerado o líder indiscutível das massas trabalhadoras da ilha,
vinha apelando ao governo para que tomasse medidas para melhorar as condições dos
trabalhadores.
Cipriani é um homem branco nativo de ascendência corsa e descendente dos
Bonapartes. Ele é o presidente do Partido Trabalhista de Trinidad e um dos sete membros
eleitos não-oficiais do Conselho Legislativo.
Em maio passado, Cipriani foi nomeado pelo Governo como um dos dois
representantes da colônia para a Coroação 47. Durante sua ausência, os empregadores,
especialmente os dos campos petrolíferos, começaram a racionalizar a indústria, e os
trabalhadores, levados ao desespero, declararam uma greve de ocupação no dia 19 de
junho. Assim que esta foi declarada, os gerentes das empresas conclamaram o governo a
ajudá-los a esmagar a greve. A polícia foi despachada de Port of Spain para o sul da ilha,
o centro da indústria petrolífera. Ao chegar lá, ela começou a espancar os grevistas e a

45 Primeiro partido criado por Butler, a partir de um racha do Partido Trabalhista de Trinidad após sua expulsão

deste em 1936. Pregava melhoras nas condições de trabalho da população de Trinidad e uma transição para
o autogoverno no interior do império britânico [N.T.].
46 Arthur Andrew Cipriani (1875-1945), fundador do Partido Trabalhista de Trinidad, da sua antecessora
Associação dos Trabalhadores de Trinidad e prefeito de Port of Spain. Sua participação na Primeira Guerra lhe
rendeu o posto de capitão pelo Regimento Britânico das Índias Ocidentais. Foi considerado pioneiro do
nacionalismo em Trinidad pelo futuro primeiro-ministro Eric Williams, e teve uma biografia escrita por C. L. R.
James [N.T.].
47 O texto refere-se à coroação do rei Jorge VI (1936-1952), ocorrida em 12 de maio de 1937, na Inglaterra
[N.T.].
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expulsá-los dos campos petrolíferos. Em Trinidad, a maioria dos trabalhadores industriais
e agrícolas vive em cabanas ou barracões nas instalações das empresas, de modo que
sempre que se atrevem a fazer greves, a primeira coisa que os empregadores fazem é
declará-los invasores e expulsar eles e suas famílias. Embora os trabalhadores
protestassem contra serem jogados nas ruas, eles concordaram em desocupar
pacificamente os terrenos de seus patrões.
Foi quando Butler, o líder da greve, se dirigiu aos trabalhadores em um terreno
aberto perto dos campos petrolíferos, que os problemas começaram. A polícia, armada
com pistolas, tentou interromper a reunião e prender Butler. Isto precipitou lutas no
decorrer das quais um cabo da polícia foi morto e vários civis feridos. No dia seguinte, o
governador ordenou ao comandante das forças locais que recrutasse um corpo de
voluntários entre a comunidade europeia. Estes homens foram armados e colocados no
controle dos campos de petróleo em Point Fontin e Fyzabad. Isto foi um incitamento a
novos tumultos, resultando na morte de dez trabalhadores e dezesseis feridos. Enquanto
isso, o Governador telegrafou o Escritório Colonial para reforços. Na manhã de 22 de
junho, o H.M.S. Ajax chegou a Port of Spain e desembarcou centenas de fuzileiros navais.
Dois dias depois, o cruzador Apollo desembarcou mais tropas, que foram designadas para
controlar as refinarias de petróleo e pontos estratégicos da capital.
Nessa época, a greve já havia chegado a Port of Spain, onde condutores de barco,
estivadores, carregadores e trabalhadores de obras públicas declararam solidariedade
com os trabalhadores dos campos petrolíferos. As procissões foram organizadas
espontaneamente e os trabalhadores marcharam pela zona movimentada da cidade com
bandeiras e slogans declarando: “Nós pedimos pão e eles nos dão chumbo quente”,
“Parem o assassinato de trabalhadores indefesos nos campos de petróleo”.
Apesar de toda a exibição militar que o governo mobilizou para intimidar o povo,
os grevistas se recusaram a voltar ao trabalho até que suas reivindicações fossem sanadas.
Nessa época, a greve se expandiu por toda a ilha. Milhares de trabalhadores agrícolas das
Índias Orientais nas grandes plantações de açúcar se recusaram a trabalhar. O transporte
motorizado em muitas partes do país teve que parar por falta de gasolina; os navios que
chegavam ao ancoradouro de Port of Spain não podiam descarregar suas cargas. Toda a
vida econômica do país estava paralisada.
Alarmadas com o tremendo desperdício de petróleo nos campos petrolíferos, as
empresas decidiram negociar com os líderes da greve. O governo, no entanto, obstruiu as
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negociações ameaçando prender Butler, que a esta altura já havia se escondido. A polícia,
decidida a apanhá-lo, chegou ao ponto de oferecer 100 libras a qualquer trabalhador que
traísse seu líder. Os grevistas, entretanto, desdenharam desta oferta e nomearam uma
delegação para negociar com os empregadores. Depois de muito discutir, as empresas
concordaram com algumas de suas exigências e os homens voltaram ao trabalho.
Os departamentos governamentais, especialmente o de Obras Públicas, também
aumentaram a remuneração de seus trabalhadores e instituíram uma jornada de oito
horas. Mesmo os catadores empregados pela prefeitura de Port of Spain receberam um
aumento nos salários.

Nativos carecem de vitaminas

Examinando a situação diante dos membros do Conselho Legislativo, o governador,
admitindo a justiça do caso dos trabalhadores, declarou que:
“Quando cheguei a Trinidad, fiquei muito dolorosamente impressionado com
o efeito da pobreza aqui, mais particularmente com a aparência física da
população das Índias Orientais. Eu vim dos mares do sul, onde os habitantes
das Índias Orientais foram introduzidos em circunstâncias exatamente
semelhantes, trazidos para as fazendas de açúcar, mas os homens de lá são
de uma figura física definitivamente mais fina. Penso sobre meu relatório
escrito em 1935. Ele se refere a uma visita de um médico holandês. Ele esteve
algumas semanas passando pelo país associado a um de nossos médicos
oficiais. Ele estava sempre chocado com as evidências de desnutrição que
observava nessas áreas. Ele afirmou ter 20 anos de experiência nestas Índias
Orientais Holandesas e, embora tivesse conhecimento pessoal das condições
resultantes da deficiência de vitaminas, ele nunca havia visto condições tão
angustiantes como as que existiam aqui entre a população trabalhadora das
Índias Orientais que aparentemente – homens e mulheres – sofriam da
ausência de todas as vitaminas conhecidas. No hospital, o médico pegou
casos ao acaso e me mostrou os estragos que estão sendo causados por
doenças de deficiência entre a população trabalhadora das Índias Orientais”.

Esta admissão despertou de tal forma a opinião pública que o Governador, com a
aprovação do Secretário de Estado das Colônias, nomeou uma Comissão para investigar
a causa da revolta e as condições de trabalho na ilha.
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Política de Repressão

Inspirados por seu sucesso, os trabalhadores começaram a organizar sindicatos pela
primeira vez na história da ilha, a fim de salvaguardar seus ganhos e pressionar pelo
direito de negociação coletiva. Mas, como era de se esperar, os empregadores, que estão
organizados em uma poderosa Câmara de Comércio, se opuseram duramente ao
sindicalismo, denunciando os sindicatos como entidades ilegais, focos de sedição e
bolchevismo, e não tratariam de nenhuma negociação com eles. Por outro lado, o
Governo, embora reconhecendo os sindicatos, adotou uma política que, se continuar,
reduzirá sua eficácia e utilidade na defesa dos interesses econômicos dos trabalhadores.
A fim de sufocar todas as críticas, a primeira coisa que o governador fez foi impor
uma censura à imprensa durante a greve e ameaçar com prisão sumária os editores de
jornais nativos se eles ousassem comentar as medidas militares que ele havia adotado, e
especialmente a caça que a polícia, auxiliada por fuzileiros navais e voluntários, havia
iniciado com relação a Butler e outros líderes grevistas. Aldeias inteiras foram cercadas e
buscas de casa em casa foram realizadas.
Desde então, um movimento mais direto para conter as atividades dos sindicatos,
negando-lhes a possibilidade de assembleia pública, foi feito. É significativo que o governo
tenha tomado esta medida imediatamente após a saída dos membros da Comissão do
Reino Unido da colônia. Em carta dirigida ao prefeito, vereadores e conselheiros do
Município de Port of Spain, o Secretário Colonial, o Honorável A. W. Seymour, C.M.G. 48,
apelou àquele órgão para cooperar com o Governo para proibir os trabalhadores de
utilizar praças públicas e espaços abertos na cidade para reuniões.
Em Trinidad, como na maioria das outras colônias, existem poucos recintos
adequados para assembleias de trabalhadores, e os que existem são propriedade de
empregadores que, naturalmente, não os alugariam aos sindicatos, mesmo que os
trabalhadores estivessem em condições de alugá-los. Os únicos lugares, portanto, onde
os trabalhadores podem realizar suas reuniões são em terras comuns; e como tais lugares
estão sob o controle direto da Corporação Municipal, o Governo, para realizar seu ataque
à liberdade de expressão e de reunião, está importunando o Conselho Cívico. O Governo

48

Commander of St. Michael and St. George: Primeiro grau da condecoração da Ordem de São Miguel e São
Jorge, distinção concedida pela coroa britânica a indivíduos que desempenharam importantes funções nas
relações internacionais em prol do império britânico [N.T.].
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deu ainda um passo adiante em sua determinação de abafar todas as críticas e colocar o
temor de Deus no coração dos nativos.
Em uma reunião do Conselho Legislativo em 13 de novembro, um órgão cuja
maioria é de funcionários do Governo e nomeados pelo Governador representando uma
grande variedade de interesses, tais como petróleo, agricultura, comércio, etc., um novo
decreto de sedição recebeu sua primeira leitura. O projeto de lei prevê que:
1. Quem fizer ou tentar fazer, ou fizer qualquer preparação para fazer, ou
conspirar com qualquer pessoa para fazer qualquer ato com intenção
sediciosa, e quem proferir qualquer palavra com intenção sediciosa, será
culpado de um delito.
2. Quem publicar, vender, oferecer para venda, distribuir ou, com vistas à
sua publicação, imprime, escreve, compõe, faz, produz, importa ou tem em
sua posse, poder ou controle, qualquer publicação sediciosa, será culpado de
um delito.
3. Toda pessoa culpada de um delito nos termos desta seção estará sujeita
a uma multa não superior a quatro mil dólares ou a uma pena de prisão com
ou sem trabalho pesado por um período não superior a anos ou a multa e
prisão, ou a uma condenação sumária perante um magistrado, a uma multa
não superior a quatrocentos e oitenta dólares ou a uma pena de prisão por
um período não superior a seis meses ou a tal multa e prisão.

Três dias depois, para coincidir com a abertura do julgamento de Butler e outros
líderes sindicais perante as Assembleias Criminais, o governador ordenou que H.M.S. York
fosse a Port of Spain e trouxe das Bermudas um regimento dos Sherwood Foresters49 pelo
vapor do governo canadense, como um gesto salutar para a população. E para piorar a
situação, a manutenção dessas tropas será custeada pelos contribuintes.
A intimidação atingiu tal ponto que até mesmo os membros do Conselho
Legislativo não podem abrir a boca sem correr o risco de serem presos. Por exemplo, em
uma recente reunião do Conselho Legislativo, o governador, além de cobrar da colônia a
conservação e a manutenção da guarnição britânica, votou o processo de 51 mil libras por
rearmar as forças voluntárias e locais, com a desculpa de que é necessário que a colônia
se prepare contra a invasão estrangeira. O capitão Cipriani, no entanto, contestou o
dispêndio de uma soma tão grande para fins militares, em um momento em que os
trabalhadores sofrem com a crise econômica. Ele descreveu a medida como legislação de
classe: armar as forças para reprimir a agitação trabalhista no interesse dos

49

Sherwood Foresters: regimento de infantaria do exército britânico, formado em 1881, e que ganhou fama
em batalhas coloniais, como a Guerra Anglo-Egípcia (1882), a expedição Sikkim (1888) e a 2ª Guerra dos Boers
(1889), tendo participado também da repressão ao Levante da Páscoa irlandês (1916) [N.T.].
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empregadores. O Governador se opôs à declaração de Cipriani e disse que encaminharia
o assunto ao Procurador-Geral, acrescentando a advertência de que não havia privilégio
para os membros do Conselho Legislativo.
O Sr. Lloyd Smith, jornalista nativo e editor do Sunday Chronicle, está sendo
acusado de sedição por publicar uma carta assinada por um ex-funcionário público,
supostamente depreciativa ao funcionalismo público. O Sr. Smith comparecerá perante
as próximas Assembleias Criminais.

Dez anos para o líder trabalhista

Uma onda semelhante de repressão está varrendo a ilha de Barbados, uma colônia vizinha
de Trinidad, recentemente também cenário de distúrbios laborais. Vários líderes de
trabalhadores estão agora sendo acusados perante as Assembleias Criminais de sedição
e rebelião. O julgamento de todos os acusados não foi concluído, mas um homem de
nome Ulric Grant foi condenado a dez anos de prisão por participar de uma manifestação
de desempregados em Bridgetown, durante a qual seis trabalhadores foram baleados e
vários feridos. Os fuzileiros navais também foram desembarcados na ilha. Desde então, o
governador de Barbados, Sir Mark Young, que tem a reputação de ser menos solidário
com os nativos do que Fletcher50, foi enviado a Trinidad, onde o Duque de Montrose,
presidente das companhias petrolíferas, exigiu que o Escritório Colonial estabelecesse
uma base naval para proteger seus interesses.
Em 10 de janeiro, o sr. Ormsby-Gore51 anunciou que o Rei havia aceitado a
renúncia de Sir Murchison Fletcher. Isto deveria abrir os olhos dos socialistas. O
governador era um imperialista, mas como teve a coragem de criticar publicamente as
condições escravas na ilha, os reis do açúcar e os barões do petróleo não puderam
perdoá-lo.

50

Sir Arthur George Murchison Fletcher (1878-1954), funcionário da administração colonial britânica, tendo
sido governador do Ceilão (1926-1929), de Fiji e do Pacífico Ocidental (1929-1936) e de Trinidad e Tobago
(1936-1939), quando presenciou os eventos aqui discutidos por Padmore [N.T.].
51 William George Arthur Ormsby-Gore (1885-1964), 4º barão de Harlech, foi um político conservador,
parlamentar entre 1910 e 1938, quando sucedeu seu pai, George Ormsby-Gore, 3º barão de Harlech, na
Câmara dos Lordes. Foi Secretário Colonial entre 1936 e 1938, quando ocorreram os eventos aqui discutidos
por Padmore [N.T.].
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Após 140 anos de governo da colônia pela Coroa, o povo de Trinidad e de outras
colônias das Índias Ocidentais ainda sofre uma série de descontentamentos econômicos,
políticos e sociais que estão se agravando com os métodos autocráticos dos
administradores. Chegou a hora de uma mudança fundamental nas constituições políticas
dessas colônias, pela via da autodeterminação. Esta é a tarefa que a história colocou sobre
as massas trabalhadoras das Índias Ocidentais – tanto nativos quanto negros; pois a
burguesia das Índias Ocidentais é uma das classes dirigentes coloniais mais reacionárias e
nunca fará qualquer concessão a menos que seja forçada a fazê-lo.
É dever dos socialistas e sindicalistas britânicos ajudar esses trabalhadores
coloniais.
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Imperialistas britânicos tratam os negros como os nazistas
tratam os judeus52

George Padmore 53
Texto publicado em 13 de setembro de 1941

A Alemanha e seus parceiros do Eixo, Itália e Japão, estão tentando impor seus objetivos
imperialistas aos povos da Europa, Ásia e África com tanques e bombardeiros submarinos.
Eles desviam a atenção do povo britânico dos planos igualmente sinistros de expansão
territorial dentro de seu próprio império.
Os impulsos imperialistas e as tendências fascistas não se limitam, porém, a Hitler,
Mussolini e aos militaristas japoneses. Não tão dramaticamente manifestados, eles são,
no entanto, igualmente desmedidos entre os cripto-fascistas britânicos no sul da África.
Ao falar sobre os ideais humanitários de democracia e autodeterminação, o marechal de
campo Smuts54 é capaz de mascarar os verdadeiros objetivos da oligarquia governante.
Os proprietários de minas e os grandes latifundiários estão interessados apenas na
“guerra pela democracia” na medida em que ela lhes permitirá avançar em seus próprios
esquemas imperialistas.
Sobre isto, não tenhamos ilusões. Mesmo antes da guerra, os industriais sulafricanos, com a indiferença do general Hertzog e do ex-ministro da Defesa, Oswald
Pirow, que agora apoia abertamente a “Nova Ordem” de Hitler, exigiam uma expansão
territorial. Tendo adquirido o sudoeste da África como sua primeira colônia, eles
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Texto original: PADMORE, George. ‘Imperialists Treat Blacks like Nazis Treat Jews’, New Leader, 13
September 1941. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/padmore/1941/xx/britimp.htm>.
Acesso em: 24 mar. 2021. Tradução: Thiago Romão de Alencar. Revisão:
53 George Padmore (1903-1959) foi um importante jornalista e militante comunista e, posteriormente, panafricanista, tendo destacado papel nos debates raciais no interior do movimento comunista britânico nos anos
1920 e 1930.
54 Jan Smuts (1870-1950), primeiro-ministro da União Sul-Africana entre 1919-1924 e 1939-1948. Inicialmente
defensor da segregação racial e apoiador da Commonwealth britânica, da Liga das Nações e da Organização
das Nações Unidas, sua recusa em apoiar explicitamente uma segregação mais dura o fez perder as eleições
de 1948 para africaners linha-dura responsáveis pela implementação legal do apartheid a partir daquele ano
[N.T.].
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clamavam pela anexação da Bechuanalândia55, Basutolândia56 e Suazilândia57 – os últimos
territórios nativos no sul da África sob a proteção imperial britânica. Sua “Lebensraum” 58
agora inclui a Abissínia59!

As Reivindicações da África do Sul

“Este é um assunto que preocupa muito a União [Sul-Africana]60”, escreve o Johannesburg
Forum. “Não apenas nossos soldados ganharam o direito de ter grande influência no
futuro da Abissínia, mas considerações políticas e estratégicas no continente africano
exigem que o governo da União seja consultado em todas as etapas (…)”.
“Tanto a União quanto a Rodésia têm o direito de influenciar na reconstrução do
pós-guerra deste continente e certamente não querem ser ignoradas quando um
assentamento for feito na Abissínia”.
Esta é certamente uma demanda ambiciosa! Mas se a África do Sul vai basear suas
reivindicações territoriais no fato de alguns milhares de homens brancos da União terem
participado da campanha abissínia contra os italianos, então o que dizer das tropas de cor
que lutaram na África Oriental? Certamente os indianos, nigerianos, os da Costa do
Ouro61, quenianos, niassalanders, somalis, senegaleses franceses livres, etc., têm tanto
direito de reivindicar parte do saque quanto esses megalômanos sul-africanos flibusteiros
– que linha de argumentação absurda!
Mas e as pessoas mais preocupadas em decidir seu próprio futuro – os abissínios?
Será interessante saber como os sul-africanos e os rodesianos pretendem satisfazer suas
ambições territoriais à luz da declaração Roosevelt-Churchill de que “eles respeitam o
direito de todos os povos de escolher a forma de governo sob a qual viverão; e desejam
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Atual Botswana [N.T.].
Atual Lesoto [N.T.].
57 Atual Reino de Essuatíni [N.T.].
58 Lebensraum, ou “espaço vital”, foi uma das doutrinas geopolíticas que inspirou o expansionismo
nazifascista. Tal doutrina apregoava que toda sociedade desenvolvida tinha direito a se expandir e conquistar
territórios habitados por povos menos desenvolvidos, tanto quanto fosse possível administrar, em prol de seu
próprio desenvolvimento e expansão constantes [N.T.].
59 Atuais Etiópia e Eritreia [N.T.].
60 A União Sul-Africana foi criada em 31 de maio de 1910 no território da atual África do Sul após a vitória dos
britânicos sobre os boers. Com o status de domínio no interior do Império britânico, reunia quatro regiões:
Província do Cabo, Natal, Estado Livre de Orange e Transvaal [N.T.].
61 Atual Gana [N.T.].
56
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ver os direitos soberanos e o autogoverno restituídos àqueles que foram privados à força
deles”.
Na África do Sul e na Rodésia62, os negros têm tanta voz em seus governos quanto
os judeus no Terceiro Reich. E os abissínios certamente não têm desejo de desfrutar das
bênçãos da “política nativa” da União. Nunca tantos foram tão oprimidos por tão poucos
como na África do Sul e na Rodésia.

As Reivindicações da Rodésia do Sul

Ao dirigir-se a um comício partidário do Congresso Unido (os tories63 rodesianos) em
Salisbury64 no dia 5 de agosto, Sir Godfrey Huggins, primeiro-ministro, exigiu mais “espaço
vital” para os 60.000 colonos brancos. Isto deve ser satisfeito não apenas às custas dos
nativos da Rodésia do Sul, mas das colônias vizinhas da Rodésia do Norte e Niassalândia65.
O primeiro-ministro (que recebeu o título de cavaleiro do império britânico há
alguns meses) expressou a esperança de que o governo Churchill lhe permita anexar estes
territórios antes do fim da guerra.
“Eles não estavam preparados para serem deixados de lado na questão da
incorporação”, acrescentou ele, “porque a questão pode ser difícil na Câmara
dos Comuns e pode até custar votos lá fora. Eles não tinham direito a voto na
eleição da Câmara dos Comuns e, portanto, não estavam interessados em
suas reações aos assuntos da Rodésia. Entretanto, eles não viram razão para
que as pessoas mais esclarecidas que migraram e construíram a comunidade
fossem ditadas pela insularidade daqueles que ficaram em casa” (Times, 6 de
agosto).

Deixarei que outros respondam às calúnias de Sir Godfrey sobre a “insularidade
daqueles que tinham ficado em casa”. Aqui quero explicar para o benefício destes
mesmos britânicos desprezados, especialmente aqueles associados aos movimentos
socialistas e sindicais, as razões pelas quais os africanos têm o mesmo tratamento para
Huggins e a “política nativa” que os judeus têm para Hitler e seu nacional-socialismo.
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Atual Zimbábue [N.T.].
“Tories” é como são conhecidos os membros e partidários do Partido Conservador britânico [N.T.].
64 Antiga capital da Rodésia, atual Harare, capital do Zimbábue [N.T.].
65 Atual Malawi [N.T.].
63
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O professor J.B.S. Haldane certa vez afirmou que preferiria ser judeu em Berlim
do que kaffir66 na África do Sul. Eu consigo acreditar nele. Não é exagero dizer que Hitler
e seus sádicos da Gestapo estão meramente aplicando, com a habitual eficiência
germânica, na Polônia e em outros países conquistados, práticas coloniais emprestadas
de cabo a rabo dos britânicos no sul da África.
A única diferença é: as vítimas de Hitler são brancas, e as de Smuts e Huggins são
negras. Talvez isso explique as razões pelas quais a imprensa britânica denuncia os
nazistas – e com razão – mas permanece em silêncio (com poucas exceções) sobre o
sofrimento dos negros no sul da África.
Bem, vamos levantar o véu da censura e dar uma olhada na administração colonial
britânica nesta parte do império.

Um Problema Econômico

Além da União Sul-Africana, a Rodésia do Sul é o único território “autogovernado” do
continente africano. Este país, que tem mais de três vezes o tamanho da Inglaterra, é
explorado por 60.000 colonos de origem predominantemente anglo-saxônica. A razão
pela qual enfatizo este ponto no início é porque é prática dos apologistas do imperialismo
britânico afirmar que as condições fascistas sob as quais as raças nativas no sul da África
vivem são inteiramente devidas aos elementos bôeres ou holandeses predominantes na
União. Bobagem! Até mesmo alguns intelectuais socialistas britânicos, que certamente
deveriam estar melhor informados, vendem este tipo de tagarelice. Consequentemente,
ela deve ser exposta.
Como sempre afirmei, os problemas do imperialismo podem ser complicados por
fatores raciais e religiosos, mas permanecem fundamentalmente econômicos e só podem
ser resolvidos pela abolição do capitalismo, o sistema social que nutre e explora as
diferenças raciais e religiosas no interesse daqueles que vivem do aluguel, do lucro e dos
juros. Culpar apenas os bôeres não é apenas estúpido, mas desonesto. Eles são
responsáveis pela “política nativa” no Quênia? E as práticas de barreiras raciais em outras
partes do Império e até mesmo na Grã-Bretanha?
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“Kaffir” é um termo pejorativo surgido no período colonial para se referir à não-brancos africanos [N.T.].
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Os bôeres não têm absolutamente nada a ver com o governo da Rodésia do Sul,
que está inteiramente sob a alçada dos ingleses. Além disso, toda a legislação que afeta
os africanos promulgada pelo Parlamento Rodesiano deve primeiro receber o endosso do
Secretário de Estado dos Domínios antes de se tornar lei.
Não! Uma predileção pelo mau governo das raças de cor não é monopólio
peculiar de qualquer nação imperialista – britânica, americana, francesa, alemã, japonesa,
italiana, holandesa, belga ou portuguesa. Todos utilizam os mesmos métodos – em graus
e intensidades diferentes sempre que lhes convém, a fim de manter sua dominação sobre
os povos subordinados.
Os próprios negros não são exceção. Sempre considerei meu dever especial expor
e denunciar a má administração das classes governantes negras no Haiti, Libéria e
Abissínia, ao mesmo tempo em que defendo esses países semicoloniais contra a agressão
imperialista.
Um verdadeiro socialista deve ser um internacionalista e, como tal, estar
preparado para denunciar os feitos imperialistas de sua “própria” classe dominante, pois
só assim terá o direito de criticar os erros de outras nações.
Infelizmente, a grande maioria dos socialistas britânicos dá tão pouca atenção aos
assuntos coloniais que os “estrangeiros” estão inclinados a considerá-los hipócritas
quando protestam contra o comportamento dos ditadores fascistas. Honestamente,
como podemos, por exemplo, denunciar o imperialismo japonês na China e na Indochina
e ao mesmo tempo justificar e até mesmo defender o imperialismo britânico na Índia e o
imperialismo holandês nas Índias Orientais?
Não! Devemos ser honestos com nós mesmos. Se o imperialismo é ruim para um
poder amarelo praticar, então ele deve ser igualmente ruim para os brancos. Um socialista
deve ser um anti-imperialista e um anti-imperialista, para ser consistente, deve ser um
socialista. Caso contrário, nossos inimigos têm razão em nos marcar como arquihipócritas.

A Conquista da Rodésia

A história da conquista da Rodésia por Cecil Rhodes e a Companhia Britânica da África do
Sul no final do século passado é uma das páginas mais sombrias da sombria história do
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imperialismo britânico. A traição e o engano praticados por Rodes e seus asseclas, Rudd,
Maguire, Thompson e o missionário J.S. Moffat, em suas relações com os Matebeles e seu
chefe, Lo Bengula, se igualados, nunca foram superados.
Após a guerra de Matabelen de 1893, a Rodésia foi administrada pela Companhia
da África do Sul até 1923, quando foi formalmente assumida pelo governo imperial e a
autoridade investida nos colonos britânicos – proprietários de minas, agricultores e
comerciantes.
Por ceder sua soberania, a Companhia da África do Sul recebeu 3.750.000 libras
esterlinas de compensação e foi autorizada a manter a propriedade de 10.195.000 acres
de terra, incluindo direitos minerais. Naquela época os ativos da empresa eram mais de
7.000.000 libras esterlinas. Além disso, ela detém 1.599.051 ações de uma libra nas
ferrovias da Rodésia e 700.000 acres de terra em Bechuanalândia. A empresa também
receberá a metade da receita proveniente da venda de terrenos na Rodésia do Norte até
1965! Em 1933, a empresa vendeu seus direitos ao governo dos colonos pela soma de
dois milhões de libras. Embora a Companhia da África do Sul tenha renunciado à sua
administração sobre este legado imperial de Rodes, ela continua sendo a potência
econômica e financeira mais poderosa da Rodésia.
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2. George Padmore e a luta contra o fascismo colonial: um
comentário

Thiago Romão de Alencar67

No último capítulo de seu instigante livro sobre as duas guerras mundiais – tratadas pelo
autor como uma mesma “guerra civil europeia” – o historiador italiano Enzo Traverso
(2017) debate as “antinomias do antifascismo”. O autor discute os marcos da luta
antifascista na Europa e as redes que interligavam os agentes históricos envolvidos nesse
processo, dando especial atenção à intelectualidade europeia e apontando os limites e
contradições desse movimento, como seus silêncios a respeito do stalinismo e do
holocausto judeu. Para Traverso, de forma geral, a politização da intelectualidade
europeia teve seu marco inaugural não exatamente com a Revolução Russa de 1917, mas
com a subida de Hitler ao poder em 1933. O apogeu, no entanto, teria se dado com a
Guerra Civil Espanhola, quando “a defesa da república foi identificada com a da cultura
europeia” (TRAVERSO, 2017, p. 255, tradução nossa).
Tal forma de colocar o problema nos deixa entrever os sentidos ocultos por trás
do antifascismo europeu e os seus limites, haja vista que, dois anos antes, a Itália fascista,
sob o comando de Mussolini, invadiu a Etiópia sem que houvesse, por parte da mesma
intelectualidade europeia, a comoção e o esforço coletivo e humanitário visto em torno
do conflito espanhol. Mas tal invasão, a mais recente expressão do imperialismo europeu
no continente africano, não passou despercebida: naquele contexto, a fundação da
Amigos Africanos Internacionais da Etiópia (IAFE 68) em Londres visou organizar esforços
em defesa do país africano, o único não invadido por um país europeu no auge do
imperialismo no século XIX.
Uma das principais figuras públicas da IAFE – que contou com Amy Ashwood
Garvey e C. L. R. James, dentre outros – foi George Padmore. Nesse capítulo, discutiremos
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Doutor em História Social (PPGH-UFF). E-mail: thiagoromaoalencar1505@gmail.com.
International African Friends of Ethiopia, na sigla em inglês.
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algumas de suas ideias no contexto da luta anti-imperialista e antifascista europeia,
apontando a singularidade de sua contribuição para essas lutas. Transitando entre a
política da Internacional Comunista (IC) e o pan-africanismo, Padmore sintetizou a
hipocrisia de um antifascismo que não era também anti-imperialista (e por consequência,
antirracista), ao mesmo tempo em que criticou um pan-africanismo que não fosse
fundado na perspectiva da classe trabalhadora mundial e apontou os limites e
contradições da política comunista para a luta antifascista centrada nas metrópoles. Para
contextualizar as intervenções de Padmore em sua conjuntura específica, traremos um
pouco de sua trajetória política, inserindo-o na teia de relações que o ligava a diversos
movimentos da época, em especial no contexto britânico, onde se deu grande parte da
atuação de Padmore. Londres – a “Londres negra” da qual fala Matera (2015) – abrigou
importantes agrupamentos políticos oriundos das colônias britânicas, que possuíam em
comum a bandeira da luta anticolonial e compartilhavam a ideia de que “o projeto do
anti-imperialismo tinha que ser centrado na metrópole” (idem, p. 71, tradução nossa). É
com base na convergência entre o movimento trabalhista britânico, o movimento
comunista internacional e o movimento de luta anticolonial das colônias britânicas que a
obra de Padmore se torna inteligível, e é também a partir desse encontro que se origina
a singularidade de sua obra, que procura superar as limitações específicas desses
movimentos. Iniciaremos nosso debate tratando do percurso inicial do Partido Comunista
da Grã-Bretanha (CPGB69) e a sua relação com o comunismo soviético no contexto da luta
antifascista.

I. A classe trabalhadora britânica, o movimento comunista internacional e a questão
do império

De início, é fundamental termos em mente o contexto de ascensão do fascismo no
continente europeu e as posições adotadas pela Internacional Comunista, em especial os
diferentes reflexos que essas posições tiveram nas lutas anticoloniais e nas relações dos
respectivos movimentos operários metropolitanos com essas lutas. É sabido que, entre
1928 e 1934 aproximadamente, a Internacional Comunista definiu sua posição política
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Communist Party of Great Britain, na sigla em inglês.
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internacional para o que ficou conhecido como “Terceiro Período”, posição adotada no VI
Congresso da IC, realizado em 1928: segundo as análises daquele congresso, depois de
passar por um primeiro período de levantes revolucionários e derrota da classe
trabalhadora na conjuntura da Revolução Russa e do imediato pós-Primeira Guerra, e um
segundo período de aparente estabilização capitalista na década de 1920, o mundo
capitalista estaria entrando em um terceiro período, que seria caracterizado por uma
grave crise econômica – dessa forma, apontando premonitoriamente a eclosão da crise
de 1929. Nessa conjuntura, de acordo com a IC, a linha política a ser seguida pelos partidos
comunistas deveria ser a aposta na radicalização das lutas subalternas de “classe contra
classe”, com a não-cooperação com os partidos social-democratas, o que gerou acusações
de sectarismo e muitas críticas posteriores à tal posicionamento e ao papel deste na
ascensão do nazifascismo.
No entanto, se nas metrópoles a linha política resultava em isolamento e divisão
no seio da classe trabalhadora, a mesma linha adquiriu contornos mais radicais nas
colônias, promovendo maior ativismo anti-imperialista e prezando pela independência de
classe dos movimentos de libertação nacional, negando alianças com a burguesia nativa.
Nesse contexto, para dar suporte a esses movimentos, a IC ajudou a fundar a Liga AntiImperialismo (LAI70) e o Comitê Sindical Internacional de Trabalhadores Negros
(ITUCNW71), que tinham em comum o objetivo de criar e estimular os laços entre
movimentos anticoloniais e antirracistas, fosse nas colônias, fosse nas metrópoles, como
no caso da questão negra nos Estados do sul dos EUA, um dos principais focos do ITUCNW.
A mudança de linha política pela IC ocorreu no seu VII Congresso, em 1935,
quando a posição de “classe contra classe” foi substituída oficialmente pela proposta das
“frentes populares”, agora reconhecendo e incentivando alianças de comunistas com os
social-democratas em um primeiro momento, e depois com parte da burguesia que se
opusesse ao fascismo e à guerra. Nas colônias, tal política se traduziu em apoio a alianças
de movimentos nacionalistas populares com as respectivas burguesias nativas,
enfraquecendo a independência de classe desses movimentos, e muitas das vezes
facilitando inclusive a sua repressão e esvaziamento. Na Europa, por outro lado, a aliança

70 League Against Imperialism, na sigla em

inglês. A LAI foi criada em 1927 com o objetivo de criar e fortalecer
laços entre o movimento comunista internacional e os movimentos anticoloniais que estavam começando a
surgir no período do entre guerras.
71 International Trade Union Committee of Negro Workers, na sigla em inglês. O ITUCNW foi estabelecido para
ser uma rede de mobilização de trabalhadores negros comunistas nos EUA, Caribe e África.
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de comunistas com uma ampla gama de posições políticas antifascistas nas “frentes
populares” significou o enfraquecimento do apoio a causas anti-imperialistas nas
metrópoles, já que tais alianças deixaram de tratar o enfrentamento ao imperialismo
como prioritário, haja vista a aliança com a burguesia metropolitana cujos interesses iam
de encontro a essas causas. Como explica Redfern, nesse período, a tentativa de
construção, por parte da União Soviética, de alianças militares e diplomáticas com a GrãBretanha e a França – suas principais aliadas na luta contra o nazifascismo – significou que
os partidos comunistas nesses países “não deveriam fazer nada que pudesse pôr em risco
essa tentativa e deveriam, dali em diante, considerar-se principalmente como auxiliares
da diplomacia da União Soviética” (REDFERN, 2005, p. 76, tradução nossa). Dentre as
ações que poderiam comprometer tais negociações, certamente se encontrava o trabalho
de apoio às revoltas anticoloniais nos impérios britânico e francês, os maiores da Europa
à época.
O caso britânico traz agravantes a esses apontamentos gerais. Ao nos
debruçarmos sobre a história do CPGB no entre guerras, vemos uma importante
contradição do movimento comunista internacional vir à tona: a questão do que podemos
chamar de “tradução” das diretrizes da IC para a realidade e a história das potências
capitalistas europeias e dos seus movimentos operários. Smith (2018) e Redfern (2005)
concordam que, no período em tela, a questão colonial era vista como periférica pelo
CPGB, “que estava predominantemente preocupado com assuntos econômicos e
domésticos imediatos” (SMITH, 2018, p. 8, tradução nossa), já que “a grande maioria dos
trabalhadores britânicos não estava muito interessada em lugares como a China e a Índia”
(REDFERN, 2005, p. 93, tradução nossa); dessa forma, a luta colonial seria apenas “um
complemento acessório para a luta dos trabalhadores na Europa” (idem, p. 52, tradução
nossa). Sendo a Grã-Bretanha o centro de um império mundial, é difícil imaginar como
era possível ignorar a relação intrínseca entre o padrão de vida da classe trabalhadora na
metrópole e a exploração das colônias pelo imperialismo britânico. Tratar a questão
colonial dessa forma significava, em outras palavras, separar raça e classe, afirmando a
proeminência da última sobre a primeira.
Ainda que esse problema fosse tema de debate na Internacional Comunista, a
transmutação das diretrizes da IC para o solo britânico esbarrou nos limites que
caracterizavam o caldo ideológico que envolvia a luta de classes naquele país, caldo esse
que tinha como um de seus principais ingredientes o racismo. O fato de a Grã-Bretanha
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ser o centro de um império global ajudava a colocar em contato na própria metrópole
povos de diferentes origens raciais e culturais, mas uma maior integração de tais
indivíduos racializados na metrópole esbarrava nas visões racistas potencializadas pela
expansão imperial do século XIX, visões essas características da classe trabalhadora
daquele país, cuja expansão da cidadania foi calcada nessas exclusões em bases raciais
em favor da branquitude 72. E se tal visão atuava diretamente para impedir a integração
dos imigrantes caribenhos, africanos e do subcontinente indiano na metrópole, com
relação aos movimentos nas próprias colônias o mesmo racismo,
se não levou a uma conivência direta com o imperialismo, na melhor das
hipóteses levou a um tipo superior de paternalismo, que às vezes mostrava
pena dos pobres negros oprimidos nas colônias, e até mesmo ocasionalmente
na “pátria mãe”, mas falhou em reconhecer, e muito menos em ouvir, as
vozes negras altamente articuladas que haviam levantado questões e
colocado soluções muito antes mesmo dos liberais brancos terem
identificado o problema (DAVIS, 2009, p. 257, tradução nossa).73

As posições do CPGB, como não poderia deixar de ser, se alteraram conforme
mudava a análise da IC. Mas muitas das vezes, o que se via era que o partido pouco fazia
em termos práticos para de fato desenvolver e reforçar posições anticoloniais nas suas
fileiras. Redfern (2005, p. 93, tradução nossa) mostra como as atividades anticoloniais
“tinham um significado mais ornamental do que revolucionário (…): há amplas evidências
de atividades do CPGB nos campos da propaganda, reuniões, conferências, etc., mas
poucas evidências de trabalho de base anticolonial na prática”. Tal dinâmica manteve-se
presente tanto na conjuntura do “terceiro período” quanto nos anos das “frentes
populares”, mas a natureza do apoio ao anti-imperialismo se alterou de uma etapa para
a outra: no período das “frentes populares”, os comunistas britânicos passaram a apoiar
um tímido programa de reformas democráticas graduais no interior do império,
abandonando a perspectiva revolucionária.
A causa principal para essa postura por parte dos comunistas britânicos era a sua
visão da questão imperial/racial como algo externo e não central à luta de classes naquela
formação social. Ao desvincular o debate sobre as questões econômicas da classe
trabalhadora metropolitana da questão do império e focar seu trabalho de base na
militância industrial e nos problemas vistos como mais imediatos, o CPGB limitou-se a
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Sobre isso, cf. ALENCAR, 2020, em especial o capítulo 1.
Davis podia ser visto, por exemplo, na decisão da IC de que o CPGB deveria desde
o início assessorar e controlar as atividades do recém-fundado Partido Comunista da Índia.
73 O paternalismo citado por
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atuar de maneira superficial quanto ao império, dando ênfase apenas ao problema do
racismo no movimento operário, o que, da forma como era abordada, “serviu para
reforçar a ‘estrangeirização’ dos trabalhadores imigrantes e subordinou as questões
imediatas de combate ao racismo na Grã-Bretanha a um programa de muito mais longo
prazo de liberdade colonial e revolução socialista” (SMITH, 2018, p. 8, tradução nossa)
onde, acrescentamos, a última subordinaria e na verdade abrangeria por completo a
primeira, sem mediações. Para Redfern, essa visão “eurocêntrica” – eivada de
branquitude – da luta de classes em escala global contribuía enormemente para a errática
atuação do CPGB quanto à questão colonial, tanto na metrópole como nas colônias
(REDFERN, 2005, p. 56). O mesmo autor aponta que não foram raros os momentos em
que acontecimentos graves nas colônias britânicas – como as repressões sangrentas a
revoltas na Irlanda, Índia e Iraque ocorridas nos anos 1920 – foram completamente
ignorados em convenções do CPGB (idem, p. 58).

II. Padmore e a crítica colonial ao antifascismo

Foi inserido nesse contexto que George Padmore desenvolveu sua atuação política.
Padmore – na verdade o pseudônimo de Malcolm Ivan Meredith Nurse – nasceu em
Trinidad em 1903, neto de um ex-escravizado de Barbados. Em 1924, emigrou para os
EUA para estudar medicina e adotou o pseudônimo que o consagrou ao entrar em contato
com o movimento comunista local e se destacar como líder estudantil. Em 1929,
participou, como um dos representantes norte-americanos, do segundo congresso da LAI,
realizado em Frankfurt, na Alemanha, e foi um dos designados a organizar posteriormente
uma conferência voltada para os trabalhadores negros. Para isso, passou uma temporada
em Moscou como diretor da Seção Negra da Internacional Sindical Vermelha (RILU 74),
tendo se tornado editor do Negro Worker, jornal da IC divulgador do já mencionado
ITUCNW. No jornal, Padmore retratava as lutas anti-imperialistas e antirracistas,

74 Red International of Labour Unions, na sigla em inglês. Também conhecida por Profintern, a RILU foi fundada

em 1921, como parte dos esforços da União Soviética para se contrapor à Federação Sindical Mundial, a
chamada “Internacional Amarela de Amsterdã”, organização social-democrata fundada na capital holandesa
e que tinha como principal mote a colaboração com o patronato.
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enfatizando o protagonismo dos povos colonizados nessas lutas, ressaltando as
experiências em comum a que estavam submetidos.
O resultado prático dessas articulações foi a Primeira Conferência Internacional
de Trabalhadores Negros, vinculada ao ITUCNW, que reuniu sindicalistas negros dos EUA
e representantes do Caribe, África do Sul e de colônias da África Ocidental e buscou
colocar em contato as iniciativas desses grupos, estimulando a troca de experiências e
avaliações. Instalado na Alemanha para desenvolver as ações da organização e de suas
próximas conferências, com a chegada ao poder dos nazistas Padmore foi deportado para
a Inglaterra em 1933 pelas autoridades alemãs. Tal deportação coincidiu com os
desentendimentos de Padmore com os dirigentes soviéticos: já àquela altura, agora como
diretor do ITUCNW, Padmore pôde perceber de forma acentuada como a alteração na
tática da Internacional Comunista se manifestou primeiro com relação à questão do
império. As diretivas da IC para o Negro Worker foram que este amenizasse suas críticas
ao imperialismo das potências capitalistas (notadamente França, Inglaterra e EUA), já que
estas seriam imperialistas “democráticas”, em contraposição aos imperialismos sob a
forma política do fascismo da Alemanha, Itália e Japão. Para Padmore, frear as posições
anti-imperialistas das seções afiliadas ao ITUCNW era “sacrificar os jovens movimentos de
libertação nacional na Ásia e em África, (…) [era] uma traição aos interesses fundamentais
do meu povo” (GOPAL, 2019, p. 363, tradução nossa). O rompimento de Padmore com a
IC se deu nesse contexto.
Foi em solo inglês, portanto, que Padmore, tendo rompido com a IC, pôde
desenvolver o seu trabalho. Se, após esse rompimento, o intelectual nunca mais se filiou
de fato a alguma organização política, por outro lado, Padmore procurou incidir sobre os
meios políticos de esquerda tanto a partir dos seus relatos das experiências de resistência
ao imperialismo nas colônias – ressaltando o protagonismo dos colonizados na luta
anticolonial – como exercendo uma crítica ativa aos posicionamentos da esquerda
britânica com relação à questão do império, em especial no contexto dos anos 1930. Sua
experiência nos EUA durante o início de sua trajetória política e militante e suas origens
caribenhas o credenciavam a desenvolver uma análise que englobasse em uma mesma
chave explicativa o colonialismo britânico na África e no Caribe, a era Jim Crow dos
Estados Unidos e a crescente ameaça fascista na África e na Europa.
Sem possibilidade de se aproximar do CPGB e vendo no Partido Trabalhista já um
grande representante dos interesses imperiais da burguesia britânica, Padmore se
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aproximou do Partido Trabalhista Independente (ILP75), cujo histórico apontava maior
receptividade às suas críticas. O ILP, ainda no interior do Partido Trabalhista, já havia se
posicionado contra a participação britânica na Primeira Guerra, ao contrário da decisão
majoritária dos trabalhistas. Junto com o seu amigo de infância C. L. R. James – outro
importante intelectual e ativista negro nascido em Trinidad –, Padmore passou a publicar
seus artigos nos jornais do partido, em especial no Controversy e no New Leader. Em
inúmeros artigos publicados nesses jornais, a análise de Padmore se destacava por
“colocar o fascismo e o imperialismo dentro do mesmo quadro analítico, identificando
características sobrepostas, sem eliminar suas respectivas origens ou suas diferenças”
(GOPAL, 2019, p. 363, tradução nossa). Para isso, Padmore ia contra a visão corrente –
inclusive nos meios trabalhistas – de que o imperialismo britânico era benéfico aos povos
colonizados, principalmente se comparado ao imperialismo dos países fascistas. Ao
colocar fascismo e colonialismo sob uma mesma lente de análise global, ao invés de
interpretar ambos como forças políticas excludentes e quase antitéticas, Padmore
apresentava capitalismo, imperialismo e fascismo como relacionados intimamente.
Segundo o próprio Padmore,
hábitos uma vez formados são difíceis de se livrar. É por isso que sustentamos
que as colônias são um terreno fértil para o tipo de mentalidade fascista que
está sendo disseminada na Europa de hoje. Portanto, a classe trabalhadora
da Inglaterra e outros defensores dos direitos democráticos duramente
conquistados dos povos britânicos não podem vencer o fascismo em casa e,
ao mesmo tempo, continuarem indiferentes às condições intoleráveis da
esmagadora maioria dos povos de cor do Império que habitam as terras
coloniais. A luta contra o fascismo não pode ser separada do direito à
autodeterminação de todos os povos e raças coloniais. Pois qualquer povo
que ajuda a manter outro povo na escravidão está, ao mesmo tempo,
forjando suas próprias correntes (PADMORE, 1936, pp. 3–4 apud GOPAL,
2019, p. 367, tradução nossa).

É por essa razão que Padmore enfatizava em seu trabalho jornalístico a divulgação
das atrocidades imperialistas cometidas pelos britânicos. Tal divulgação tinha duplo
objetivo frente à opinião pública na metrópole: mostrar que as atrocidades nazifascistas
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Independent Labour Party, na sigla em inglês. O ILP, junto com outras organizações socialistas, participou
da fundação do Comitê de Representação Trabalhista em 1900, posteriormente nomeado Partido Trabalhista
em 1906. Em 1932, o ILP se desligou formalmente do Partido Trabalhista, graças à discordância quanto às
políticas econômicas adotadas pelos trabalhistas em seu segundo governo de minoria (1929-1931). Na época
desse desligamento, o ILP tinha cinco vezes mais membros que o CPGB, além de possuir uma extensa rede de
organização local nos grandes centros industriais britânicos e contar com uma publicação periódica de
abrangência nacional.

74

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

cometidas em solo europeu não eram excepcionais se comparadas ao que acontecia
desde o século XIX no continente africano, asiático e no Caribe pelas mãos das
autoridades coloniais britânicas, ao mesmo tempo em que procurava explicitar para a
classe trabalhadora da metrópole que a indissociabilidade entre capitalismo,
imperialismo e fascismo tornava prioritária a luta anti-imperialista para os anticapitalistas
na metrópole, em solidariedade às lutas dos colonizados, buscando atacar na raiz a visão
do imperialismo e do racismo como algo externos à classe trabalhadora daquele país,
como já vimos. Nas palavras de Padmore, “imaginar livrar-se dos capitalistas sem esmagar
o seu Império é como tentar fazer uma omelete sem quebrar os ovos” (PADMORE, 25 de
fevereiro de 1938 apud GOPAL, 2019, p. 373, tradução nossa). Como explica Gopal (2019,
p. 367, tradução nossa),
o argumento, que Padmore repetiria em seu jornalismo, era que o
capitalismo britânico não era e não podia ser “hermeticamente fechado” nas
Ilhas Britânicas: seu caráter global significava que forças de reserva de
trabalho estavam sempre disponíveis para ele – um fato que também
funcionava contra o Partido Trabalhista britânico. Mesmo quando seu livro
procurava influenciar as políticas de reforma colonial do Partido Trabalhista,
o objetivo de Padmore era menos apelar para o bom senso dos políticos
trabalhistas do que expor sua “indiferença” e “sabotagem” como parte do
problema. A transformação, sugeriu ele, não derivaria, em última análise, de
sua iniciativa, mas da resistência que estava se levantando contra às
depredações coloniais.

Essa visão global do capitalismo britânico fazia com que Padmore insistisse na
busca por apoio dos trabalhadores da metrópole às causas anticoloniais e às lutas dos
trabalhadores negros no império, vendo no fim deste o primeiro passo essencial para a
derrocada do capitalismo na metrópole. Por esse motivo, o jornalismo do New Leader
tornou-se o mais informativo a respeito dos acontecimentos nas colônias na imprensa
britânica da época. Da mesma forma, o próprio ILP se tornou um importante crítico do
imperialismo no parlamento britânico e, como argumenta Gopal (idem, p. 361-362), essa
mudança certamente se deu graças ao trabalho de James e Padmore – além de outros,
como Ras Makonnen e Jomo Kenyatta, o último um dos futuros líderes da independência
do Quênia e seu primeiro presidente, ambos próximos ao ILP – nos meios de divulgação
e de debate do partido. O jornal e o próprio partido e suas variadas atividades referentes
ao tema – como palestras, cursos de verão e exposições – se tornaram uma importante
plataforma de debate que agregava negros anticolonialistas e brancos britânicos críticos
do império, sempre com importante participação de Padmore nelas.
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O que caracterizava de maneira única o trabalho de Padmore era sua ênfase, já
apontada, do protagonismo negro nesses processos com relação à emancipação da classe
trabalhadora mundial. Para Padmore, a força desse protagonismo negro, explícito nas
suas lutas no contexto colonial, teria como resultado o avanço da consciência dos
trabalhadores brancos nas metrópoles. Dessa forma, naquele contexto, vendo as posições
assumidas pelos movimentos operários das metrópoles com relação à questão colonial,
seriam os povos coloniais os principais sujeitos históricos capazes de derrubar o
imperialismo, expondo as suas bases racistas exacerbadas no nazifascismo que ameaçava
atingir as metrópoles europeias. Só esses movimentos seriam capazes de mostrar como
o “chauvinismo racial” era parte integrante fundamental do capitalismo.
O desenrolar da política internacional nos anos 1930 e a expansão nazifascista
explicitou ainda mais, na opinião de Padmore, como esse “chauvinismo racial”
contaminava os meios de esquerda metropolitanos e gerava resultados ainda mais
contraditórios. Ao ver nas colônias, como já apontamos, o terreno fértil para a
mentalidade fascista, Padmore questionou as opções diplomáticas dos liberais,
humanitários e toda a gama de governantes britânicos que assistiram à expansão do
nazifascismo. Em tempos de “frentes populares” – frentes essas que reuniam todas essas
posições –, a crítica de Padmore adquiriu radicalidade e centralidade, expondo os limites
das posições adotadas inclusive pelos meios de esquerda, notadamente os trabalhistas, a
partir de dois eixos principais: os limites da política de apaziguamento e das negociações
que essa política envolvia, e a hipocrisia da luta pela democracia e contra o fascismo
levada a cabo por uma Inglaterra que não admitia abrir mão de suas colônias e que cada
vez mais retirava direitos no interior dessas mesmas colônias, ao mesmo tempo em que
apregoava a superioridade moral do seu império em comparação aos impérios
nazifascistas.
A invasão da Etiópia e as negociações secretas entre a França, a Inglaterra e a
Alemanha hitlerista com relação a esse conflito constituíam, para Padmore, prova cabal
dos interesses comuns entre os imperialistas europeus, e expunham que a luta contra o
fascismo ainda se restringia a apenas evitar a contaminação da metrópole. Para Padmore
e para os outros africanos, caribenhos e os britânicos que se alinhavam a tais análises, a
tão criticada – a posteriori – política de apaziguamento não teria tido o seu auge durante
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a Crise dos Sudetos em 193876, mas sim quando da invasão da Etiópia pela Itália, três anos
antes. Àquela altura, “os ideais e simbolismos internacionalistas inundaram os rituais
públicos e a cultura política na Grã-Bretanha. O apoio à Liga das Nações, em particular,
cresceu até o final da década de 1930 e transcendeu as divisões políticas partidárias. O
pacifismo era uma característica proeminente” (MATERA, 2015, p. 81, tradução nossa).
Assim, a maioria dos que se opuseram à invasão de Mussolini à Etiópia o fizeram em nome
dos princípios do internacionalismo liberal, como a noção de “segurança coletiva”, se
opondo, desta forma, a medidas retaliatórias que poderiam, em sua opinião, ampliar o
grau de desestabilização das relações geopolíticas no continente europeu. O resultado
dessas posições, no plano internacional, foi o sacrifício da Etiópia, anexada pela Itália sem
grandes protestos por parte das metrópoles europeias ditas democráticas.
A opção tida pelos governantes britânicos como solução para o conflito seria a de
amplas negociações internacionais garantidas pela Liga das Nações, aceitando o novo
estado de coisas. Ao mesmo tempo, à medida que as agressões nazistas se intensificavam
no solo europeu, os governantes britânicos não titubeavam em propor soluções
pactuadas com os nazistas. Rumores davam conta de que as negociações em torno da
interrupção do avanço nazista em solo europeu envolveriam a cessão de colônias
britânicas na África ou a devolução de antigas colônias alemãs perdidas na Primeira
Guerra – o sul da Costa do Ouro, além da Gâmbia, Nigéria e Camarões – como
compensação, o que gerou intensas discussões parlamentares em 1936. Já os trabalhistas
advogaram pela instituição de mandatos definidos pela Liga das Nações e repartidos entre
as potências capitalistas, ou apostavam suas fichas no desenvolvimento da
Commonwealth, que “envolveu as relações egoístas e hierárquicas do império em uma
fachada ilusória de parceria igualitária” (idem, p. 81, tradução nossa).
Para Padmore, tais posicionamentos eram uma traição ao princípio do
internacionalismo em prol da continuação, sob novas formas, de um “imperialismo
coletivo”, sob tutela da Liga das Nações. O destino específico da Etiópia significou para o
autor outra traição, essa por parte da própria Liga das Nações (PADMORE, junho de 1937),
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A chamada Crise dos Sudetos ocorreu ao longo de 1938, quando a Alemanha hitlerista, em sua política
expansionista, ameaçou anexar uma região da antiga Tchecoslováquia, onde habitava uma minoria de origem
germânica em grande parte simpatizante do regime nazista. O imbróglio foi resolvido no Acordo de Munique,
assinado entre Hitler, Mussolini, Neville Chamberlain (primeiro-ministro britânico) e Édouard Daladier
(primeiro-ministro francês), com a cessão da região dos sudetos à Alemanha nazista. Nenhum representante
tchecoslovaco foi chamado às negociações.

77

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

mas que não passaria incólume: segundo Padmore, as potências europeias “pouco
perceberam que, com a queda de Addis Abeba, a paz na Europa também ruiria”
(PADMORE, outubro de 1937 apud MATERA, 2015, p. 82, tradução nossa). Colocando as
disputas imperialistas no centro dos conflitos que desembocaram na Segunda Guerra
Mundial, Padmore concluiu que “não é exagero dizer que nunca houve um período na
história da Europa do pós-guerra em que a questão da paz ou da guerra tenha sido tão
inseparavelmente ligada à luta pelas colônias na África como no momento atual”
(PADMORE, setembro de 1937 apud MATERA, 2015, p. 91, tradução nossa).
Apresentar o imperialismo e o racismo como forças de onde germina o
nazifascismo trazia para o centro do debate os limites tanto da estratégia adotada pelas
autoridades britânicas perante a expansão de Hitler e Mussolini, como da oposição da
esquerda parlamentar britânica e dos antifascistas britânicos de uma maneira geral, em
especial do CPGB. Ao mesmo tempo, inverte o foco das críticas para o interior do próprio
império britânico, e para as flagrantes contradições que formavam o arco de alianças na
metrópole que pretendia se opor a expansão nazifascista. Os escritos que traduzimos aqui
possuem como fio condutor essas críticas.
Em “Imperialistas Britânicos Tratam as Massas Negras como os Nazistas Tratam
os Judeus”, de 1941, Padmore se pronunciou contra a transferência de alguns
protetorados britânicos no sul do continente africano à União Sul-Africana77 – alçada à
domínio do Império Britânico em 1910 após a vitória final dos britânicos contra os boeres
–, “condenando-a como uma instância de expansão fascista dentro do Império Britânico
e evidência da prontidão do governo imperial em sacrificar os direitos dos africanos para
garantir seus interesses” (MATERA, 2015, p. 97, tradução nossa). Segundo Padmore, a
União Sul-Africana era um “Estado fascista clássico”, e nesse artigo ele expõe as
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Com a mudança de status, no interior do império britânico, da recém-formada União Sul-Africana, o novo
país – agora um domínio, junto com Canadá, Austrália, e outros – elaborou sua constituição, estabelecendo
as bases legais para um regime de apartheid: exclusões do direito ao voto com base na raça foram
implementadas, assim como a regulação trabalhista de 1911 – que tornava crime apenas para os não-brancos
a quebra de contrato de trabalho – e a lei de terra de 1913 – que repartiu a posse da terra de maneira a
permitir aos brancos a posse de 92,5% do território nacional, deixando o restante para os negros, que
representavam 2/3 da população. A mesma lei determinava que os negros só poderiam viver fora das suas
terras quando fossem empregados de brancos.
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contradições envolvendo esse estado e o que ele aponta como os seus “esquemas
imperialistas próprios” em busca do seu “espaço vital”78 (PADMORE, 2020, neste volume).
Já em “Fascismo nas Colônias”, de 1938, Padmore (2020, neste volume) narra os
acontecimentos recentes no Caribe, que, em conjunto com as colônias britânicas na
África, viu surgir uma grande onda de greves e protestos nos anos 1930, em virtude dos
efeitos econômicos da crise de 1929 nessas regiões. As medidas repressivas utilizadas
pelas administrações coloniais britânicas chamaram atenção de Padmore, que via nelas
um claro exemplo do “fascismo colonial” que tinha no império britânico um dos seus
principais perpetradores.
Padmore expõe nesses artigos as contradições da luta antifascista empreendida
pela Inglaterra e pelo seu império em defesa da democracia quando posta no quadro mais
amplo das relações no interior do império britânico e das medidas repressivas que os
britânicos implementavam em suas colônias na mesma época. A crítica ao fascismo
colonial dos britânicos se mostrou fundamental por inúmeros motivos. O uso de
legislações repressivas de cunho racial, imposição de trabalho forçado, proibição de
organizações sindicais, censura, prisões arbitrárias e campos de concentração79 por parte
dos britânicos em suas colônias fizeram com que Fenner Brockway – importante figura do
ILP, bastante próximo de Padmore e admitidamente influenciado por ele – se
questionasse nas páginas de um suplemento especial do New Leader a respeito do
império se “Hitler tinha algo a ensinar às nossas classes dominantes” (BROCKWAY, 29 de
abril de 1938 apud GOPAL, 2019, p. 376, tradução nossa). Notando que os direitos
democráticos eram apenas desfrutados pelos brancos nas metrópoles e os
representantes da administração colonial nas colônias, Brockway concluía que “o império
britânico não é uma democracia”, mas sim “a ditadura mais extensa do mundo”
(BROCKWAY, 29 de abril de 1938 apud GOPAL, 2019, p. 376, tradução nossa), onde “cada
ser humano branco do Império governa seis seres humanos negros, mestiços e amarelos”
(BROCKWAY, 30 de agosto de 1941 apud GOPAL, 2019, p. 384, tradução nossa). Para
Brockway, Hitler tinha mais a aprender do que a ensinar aos imperialistas britânicos. Na
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Lebensraum, ou “espaço vital”, foi uma das doutrinas geopolíticas que inspirou o expansionismo
nazifascista. Tal doutrina apregoava que toda sociedade desenvolvida tinha direito a se expandir e conquistar
territórios habitados por povos menos desenvolvidos, tanto quanto fosse possível administrar, em prol de seu
próprio desenvolvimento e expansão constantes.
79 Importante recuperar que a utilização de campos de concentração surgiu no interior das colônias britânicas
na África, durante a segunda Guerra dos Boeres (1899-1902), sendo posteriormente utilizado pelos alemães
na repressão a revoltas nas suas colônias no sudoeste africano entre 1904 e 1907.
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mesma linha, para Padmore, o governo britânico, em sua cruzada antifascista, “não podia
alegar estar lutando pela ‘liberdade e democracia’ na Europa sem promover as demandas
por ‘liberdade e democracia’ em seu próprio império” (PADMORE, 20 de outubro de 1939
apud GOPAL, 2019, p. 356, tradução nossa).
Com seu intenso trabalho de divulgação das atrocidades cometidas pelos
britânicos em solo colonial, Padmore pretendia evidenciar os limites da falsa oposição
binária entre imperialismo “democrático” e imperialismo fascista proposta pela IC: em
ambos os casos, direitos civis e políticos eram suprimidos em termos raciais, fosse na
União Sul-Africana, no Caribe ou em Berlim. Sob esse ponto de vista, era difícil concordar
com a ideia de que o império britânico era ideologicamente oposto, ou mesmo superior,
“à filosofia racial do hitlerismo” (PADMORE, 1936, p. 7 apud GOPAL, 2019, p. 368,
tradução nossa). Tal argumento foi utilizado em sua máxima extensão quando o governo
britânico convocou suas colônias a contribuírem com o esforço de guerra contra o
nazifascismo. Para Padmore, os povos colonizados estavam sendo convocados a
prestarem seu auxílio em defesa da democracia, um regime político que “eles nunca
conheceram” (PADMORE, 25 de fevereiro de 1938 apud GOPAL, 2019, p. 374, tradução
nossa) sob o governo colonial dos britânicos. O próprio Padmore admitia que só conseguia
desempenhar o seu trabalho jornalístico e a sua militância política livremente por estar
em Londres: ele só poderia realizar as mesmas atividades em Trinidad, sua terra natal, “se
quisesse passar o resto da guerra em um campo de concentração. A democracia britânica
não é um artigo de exportação” (PADMORE, 27 de abril de 1941 apud GOPAL, 2019, p.
383, tradução nossa).
A conclusão prática dessa análise seria o posicionamento público de se recusar a
cooperar com o esforço de guerra britânico: no final de 1939, o New Leader, sob os
auspícios de Padmore, publicou um manifesto assinado por diversas organizações das
colônias africanas e caribenhas – e também por Padmore, James, Kenyatta, dentre outras
figuras públicas – declarando que os povos negros nos impérios britânico e francês iriam
seguir o exemplo indiano 80 de não cooperar com o esforço de guerra. A certa altura, o
manifesto indagava: “o que os negros ganharam com a última guerra, o que deveria deixá-
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Em 1939, o Congresso Nacional Indiano declarou oposição conjunta ao nazifascismo e ao imperialismo
britânico, afirmando que só participaria do esforço de guerra britânico se tivesse a independência indiana
reconhecida formalmente pelo governo britânico. Tal declaração foi mais um importante passo no longo e
tortuoso processo de luta pela independência por parte dos indianos.

80

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

los entusiasmados com o presente? Nada. Hoje eles desfrutam menos democracia em
seus próprios países do que desfrutavam em 1914” (GOPAL, 2019, p. 379, tradução
nossa). No ano seguinte, o próprio Padmore deixaria esse ponto ainda mais claro,
declarando que “o apoio dos povos coloniais à luta pela derrubada do fascismo e do
imperialismo só pode ser conquistado pela renúncia à dominação. A liberdade é
indivisível!” (PADMORE, 25 de julho de 1940 apud GOPAL, 2019, p. 383, tradução nossa).

III. Conclusão

Escrevendo e atuando politicamente no período mais conturbado da história do século
XX, George Padmore trouxe para os debates da época uma importante e singular
contribuição. Sua obra é o resultado da confluência de movimentos díspares cujos
caminhos se cruzaram no entre guerras, mas tal cruzamento não foi percebido de
imediato – e muitas vezes sequer o foi –pelos agentes sociais da época. Restou a Padmore
e também a outros intelectuais militantes africanos e caribenhos apontarem, a partir da
perspectiva dos colonizados, os limites da luta antifascista das metrópoles da forma que
ela vinha sendo empreendida pelas grandes potências ditas democráticas.
Se, como bem disse um importante intérprete do fascismo histórico, quem não
quiser falar de imperialismo deve também calar-se no tocante ao fascismo (POULANTZAS,
1978, p. 17), da mesma forma, aquele que não quiser falar sobre raça e branquitude,
deverá também se calar quanto ao fascismo. Na importante obra com que abrimos esse
comentário, Traverso elenca aquelas que são, em sua opinião, as antinomias do
antifascismo. Com o foco voltado para a Europa, as conclusões de Traverso se limitam a
apontar os reflexos dessas antinomias naquele continente, como se suas consequências
dissessem respeito apenas aos europeus. Tal abordagem peca por manter a análise do
antifascismo nos estreitos limites que a branquitude conferiu à resistência ao
nazifascismo, que só ganhou corpo quando o “fascismo colonial” se voltou decisivamente
para as metrópoles.
A obra de Padmore é um alerta fundamental de que o fascismo, advindo das
entranhas das contradições do imperialismo, tem sua antessala no mundo colonial, o que
torna a raça elemento-chave para qualquer luta antifascista. Se, como mostra a sua obra,
os subalternos racializados são sempre os alvos prioritários do fascismo, urge agregar o
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antirracismo ao antifascismo, buscando evitar os erros do passado. Talvez a mais
importante das antinomias do antifascismo seja justamente o completo silêncio, por parte
dos antifascistas metropolitanos, quanto aos resultados do imperialismo europeu das
democráticas Inglaterra e França, silêncio esse combatido a todo momento por Padmore
nos anos 1930, no centro do império, dando voz aos negros e negras silenciados pelo
imperialismo e vítimas primeiras do fascismo.
Em especial, ao trazer para o centro do debate político britânico a questão do
império, estabelecendo uma relação direta entre imperialismo, racismo, fascismo e
capitalismo, Padmore cumpriu um importante papel de crítica das análises dos
comunistas britânicos que, como vimos, tratavam do império como algo externo à
militância industrial dos trabalhadores naquela formação social. Procurando fugir de
falsas dicotomias, evitando igualmente as análises que estabeleciam prioridades entre
raça e classe, a visão da totalidade do capitalismo por parte de Padmore nos deixa um
legado cuja importância merece ser recuperada.
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PARTE II – ANTIFASCISMO E ANTIRRACISMO DESDE AS
PERIFERIAS: O DEBATE EM SOCIEDADES PÓSESCRAVOCRATAS
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Idéias Fascistas e Jim Crow (1941)81

Albert Parker/George Breitman82
Publicado em 20/10/1941

Durante uma discussão realizada no México em 4 de abril de 1939, Leon Trotsky disse:
O fascismo nos Estados Unidos será dirigido contra os judeus e os Negros,
mas particularmente contra os Negros, e da maneira mais terrível, uma
condição “privilegiada” será criada para os trabalhadores brancos americanos
nas costas dos Negros.

Apesar do fato de que este país está hoje se preparando em todas as esferas para
uma guerra total, dirigida presumivelmente “contra o fascismo” no exterior, as ideias do
fascismo bem aqui na casa da “democracia” estão ganhando força e novos apoiadores
com velocidade alarmante.
O discurso daquele defensor da supremacia branca, Lindbergh, atacando o povo
judeu na semana passada, é um exemplo dessa tendência crescente. Este discurso - ainda
não repudiado por nenhum de seus colegas do “America First Committee”83- recebeu
muita publicidade, especialmente por meio dos esforços dos guerrilheiros
intervencionistas que estão muito satisfeitos com a oportunidade fácil de ganhar
partidários para a guerra com a tarefa fácil de denunciar os preconceitos raciais de um
isolacionista excepcional.
Mas quando se trata de isca para Negros 84 e as práticas de Jim Crow85
desenvolvidas na escola de propaganda, por exemplo, os intervencionistas não têm nada
ou pouco a dizer. O motivo é simples: neste campo de divisão racial e na promoção do
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Texto original: The Militant, Vol. V No. 38, 20 September 1941, p. 5. Transcrito por: Einde O’ Callaghan for
the
Encyclopaedia
of
Trotskyism
On-Line
(ETOL).
Disponível
em:
<https://www.marxists.org/history/etol/writers/breitman/1941/09/negro3.htm>. Tradução: Maria Carolina
Sanglard e Vinícius Lima
82 Pseudônimo de George Breitman, jornalista e ativista.
83 Em português: “Comitê da América Primeiro” foi um grupo não intervencionista dos Estados Unidos contra
a entrada americana na Segunda Guerra Mundial. [N.T.]
84 Quando o autor utiliza a palavra “Negro”, o faz com letra maiúscula, o que reproduzimos nesta
tradução [N.T.]
85 As Lei de Jim Crow eram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos.
Essas leis foram promulgadas no final do século 19 e no início do século 20 por legislaturas estaduais. [N.T.]
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ódio racial, a administração belicista assume o primeiro lugar e a maior parte da
responsabilidade.
Só aqui e ali você lê sobre isso - na imprensa de trabalhadores e Negros, e
ocasionalmente em uma revista liberal - mas, no momento, a administração Roosevelt
está fazendo mais para suas políticas segregacionistas de Jim Crow nas forças armadas
para promover ideias raciais fascistas entre os brancos do que em qualquer outra agência
no país, incluindo no sul.
A casta burocrática anti-trabalho que comanda o exército não está apenas
ensinando centenas de milhares de jovens brancos a odiar sindicatos e acatar ordens
vindas de cima sem pensar e sem questionar, mas também está os ensinando - ao separar
os soldados Negros dos brancos em todos os lugares onde comem, dormem, treinam, se
divertem, etc. - que são melhores do que Negros. Assim, as ideias de “supremacia branca”
e “inferioridade do Negro” são injetadas nas mentes de jovens, muitos dos quais foram
para a escola ao lado de Negros quando eram crianças e não tinham um traço de
chauvinismo.
Nem todo soldado branco aceita essas ideias, é claro. Especialmente aqueles que
estiveram em sindicatos, trabalharam ao lado dos Negros e caminharam ao lado deles em
piquetes, recusam-se a aceitar essas ideias. A imprensa negra traz inúmeras expressões
de simpatia ao protesto dos trabalhadores brancos nos campos do sul que se revoltaram
contra as cruéis políticas do Jim Crow e as brutalidades dos governantes praticadas contra
os Negros.
Mas não sejamos iludidos por esses relatos. Não houve nenhuma pesquisa oficial
sobre esta questão, mas não há razão para acreditar que os soldados brancos racialmente
tolerantes constituem uma maioria ou quase uma maioria, na melhor das hipóteses.
Para a pressão sobre o soldado médio, todas as coisas faladas pela metade por
seus oficiais superiores, é contínuo e poderoso. No final, muitos soldados brancos que
não tinham pensamentos formados sobre os Negros tendem a aceitar aquela forma
distorcida de pensar que é tão frequentemente encontrada no Sul: “Minha própria sorte
é miserável, mas pelo menos estou melhor do que os Negros” e “O Negro é o responsável
pelas minhas condições.”
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Para quem acha que isso é um exagero ou um fenômeno isolado, recomendamos
a leitura de um artigo, “Why The Army Gripes”86, de Harold Lavine, na edição de 30 de
agosto do “A Nação” (The Nation). O artigo é ainda mais significativo porque esta revista
é uma defensora fervorosa de Roosevelt e seu programa de guerra. Quando publicam este
artigo, não é porque estão tentando espalhar propaganda anti-guerra, mas porque a
situação é tão grave que eles gostariam de vê-la corrigida ou atenuada para que não
interfira nos planos de guerra.

Relatório Lavine:
O Sr. Lavine entrevistou 352 soldados em licença na cidade de Nova York e tentou
descobrir quais eram suas reclamações. Aqui está o que ele relatou sobre a atitude de
muitos deles em relação aos Negros:
O complexo de inferioridade que tantos dos recrutas desenvolveram se
reflete em sua atitude para com os Negros. Eles não têm apenas o
preconceito antinegro normal que você encontra em todos os lugares nos
Estados Unidos, tanto no norte quanto no sul. Eles odeiam Negros, e seu ódio
parece estar chegando à histeria. Eles fazem tiradas repentinas e,
irrelevantes, observa: ‘Diga, eu li que Joe Louis vai entrar para o Exército.
Espero que eles o mandem para o meu caminho. Na primeira noite escura,
vou atirar no desgraçado.’; Eles se ocupam com o problema de se devem ou
não saudar os soldados Negros. Eles dizem que é o uniforme que você saúda,
não o homem. Eu disse. “Que se dane isso. Eu gostaria de atirar neles.

Este é um terrível sinal de perigo para o povo Negro e todo o movimento operário.
Independentemente do que venha acontecer na guerra, muita gente vai sair do exército
com fortes ideias fascistas antinegro. Quer os Estados Unidos ganhem a guerra ou não,
essas forças irão dividir ainda mais os trabalhadores Negros e brancos e aumentar o terror
de Jim Crow contra o povo Negro.
Se antes não havia razão para lutar contra o programa de guerra – e havia cem –
essa é uma boa. Se antes não havia razão para lutar, para tirar o controle do treinamento
militar da casta de oficiais burocráticos e, batalhar pelo treinamento militar sob controle
dos sindicatos e com base na igualdade para os Negros – e o “The Militant”87 está cheio
dessas razões – essa é uma inegável.

86

Em português: “Porque o Exército Reclama” [N.T.]
português: O Militante é uma revista socialista internacional fundada em 1928 nos Estado Unidos. [N.T.]

87 Em
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A luta contra a Ford (1941) 88

Albert Parker/George Breitman89
Texto publicado em 29/03/1941

Em seu último ataque contra o: “Congress for Industrial Organisation” (C.O.I.)90, D.J.
Marshall, Negro91 e chefe do Departamento Pessoal da empresa Ford Motor (que caso a
Ford fosse sindicalizada seria demitido pela própria empresa, não pelo sindicato), lança o
seguinte desafio no “United Auto Workers Union”92:
A proposta parece se resumir da seguinte forma: o sindicato diz aos Negros
que, se eles se filiarem ao sindicato, obterão liberdade industrial; e os Negros
da Companhia Ford Motor, avisam ao sindicato que se eles derem aos
trabalhadores de cor essa independência nas fábricas onde o sindicato já está
estabelecido, então eles podem considerar o sindicalismo

Responder a este desafio com sucesso seria conquistar a grande maioria dos
Negros para se juntarem ao sindicato e praticamente garantir que as fileiras dos
trabalhadores sejam unidas e indivisíveis contra Ford, Bennett e Marshall. Como “The
Militant”93 apontou antes, o que é necessário agora é uma política agressiva, um
programa que assuma ofensiva contra os patrões, sobre a questão dos Direitos dos
Negros na indústria. Não basta provar que o COI não é culpado pela discriminação. É
preciso mostrar que o COI luta pelos direitos dos Negros em toda a indústria, o que
obviamente Ford nunca fará. E o COI pode demonstrar isso.
Negros deveriam dizer a Marshall:
A proposta também é esta: você e o Ford dizem ao Negro que ele está melhor
nas fábricas da Ford sem sindicato do que em qualquer outro lugar; os Negros
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Texto original: The Militant, Vol. V. No. 13, 29 March 1941, p. 5. Transcrito por Einde O’ Callaghan para a
Encyclopaedia
of
Trotskyism
On-Line
(ETOL).
Disponível:
<https://marxists.architexturez.net/history/etol/writers/breitman/1941/03/negrostruggle5.htm>. Tradução:
Maria Carolina Sanglard e Vinícius Lima
89 Pseudônimo de George Breitman, jornalista e ativista. [N.T.]
90 Em português: “Congresso para Organização Industrial” era uma federação de sindicatos que organizava
trabalhadores em sindicatos industriais nos Estados Unidos e Canadá de 1935 a 1955. [N.T.]
91 Quando o autor utiliza a palavra “Negro”, o faz com letra maiúscula, o que reproduzimos nesta
tradução [N.T.]
92 Em português: “Sindicato Unificado dos Trabalhadores Automobilísticos” é um sindicato americano que
representa os trabalhadores automobilísticos nos Estados Unidos [N.T.]
93 Em português: O Militante é uma revista socialista internacional fundada em 1928 nos Estado Unidos. [N.T.]
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dizem que se você cancelar os seus esquadrões de bandidos anti-sindicato, e
se você aumentar os salários em 10 centavos de dólar por hora para que eles
se igualem, aos salários de outras fábricas de automóveis, e se você reduzir a
aceleração, e se você parar de ameaçar demitir todos nós se nos juntarmos
ao sindicato, podemos acreditar em você. Mas você não fará essas coisas,
porque essa foi a única maneira que você conseguiu evitar que os
trabalhadores anteriores da Ford se filiassem ao sindicato nos anos
anteriores.

Quem ensinou Hitler

Muito ouvida hoje em dia é a história de como o hitlerismo trata e pretende tratar mal os
Negros. O objetivo da maior parte desse alvoroço é fazer o Negro americano apoiar as
“democracias” na guerra imperialista. Os jornais “The Crisis”94 e o “Pittsburgh Courier”95
deste mês mostraram que, horrível como é a política sobre o Negro anunciada pelos
nazistas, ela é apenas uma duplicação da política sobre o Negro realizado na maior parte
dos Estados Unidos desde 1877.
E se há alguém que duvida que a política nazista sobre esta questão é roubada do
manual político da colonial britânica, se deveria ler o seguinte “Associated Negro Press”96
despachado da Cidade do Cabo, África do Sul, datado de 6 de março:
Restrições e segregação ainda mais cruéis do que no Sul dos Estados Unidos,
estão em voga aqui e piorando constantemente. Recentemente, quando uma
nova estação ferroviária foi planejada para Huguenot, duas entradas
separadas foram fornecidas, uma para brancos e um para não brancos. As
salas de espera para brancos foram organizadas no prédio principal, mas os
não-brancos receberam uma sala de espera em um prédio separado”.
Parecia que um importante passo à frente havia sido dado quando há dois
meses a Universidade de Witwatersrand concordou em permitir que nãoeuropeus (a designação local para qualquer um exceto brancos) pudessem
frequentar a escola de medicina da universidade e trabalhar nos cursos de
medicina e ortodontia. O número de alunos não europeus foi restrito a dez.
O maior problema que as autoridades escolares tiveram que superar foi a
questão do fornecimento de corpos para dissecção durante o quarto ano do
curso. Que foi finalmente resolvido com a decisão de que os alunos não
europeus deveriam ter permissão para dissecar apenas corpos Negros.

94 Em português: A Crise foi a revista oficial da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, fundada

em 1910. [N.T.]
95 Em português: O Correio de Pittsburgh foi um jornal semanal afro-americano publicado em Pittsburgh,
Pensilvânia, de 1907 até 22 de outubro de 1966. [N.T.]
96 Em português: Jornais Associados do Negro foi um serviço de jornais americano fundado em 1919 em
Chicago, Illinois por Claude Albert Barnett. [N.T.]
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***

Um despacho de Washington da mesma agência tinha o seguinte relatório uma semana
depois:
Ninguém pensará em designar médicos, dentistas ou enfermeiras de cor para
centros onde eles podem, a qualquer momento, ser chamados para servir
soldados brancos, de acordo com um anúncio oficial do Exército dos EUA.
Esta determinação de confinar os profissionais de cor às tropas de sua própria
cor foi enfaticamente declarada pelo Cirurgião Geral McGhee, sexta-feira,
durante uma conferência com membros do comitê da “National Medical
Association”97…
O general que diz representar o sentimento do Norte, disse que sob nenhuma
circunstância ele poderia ver médicos brancos e Negros trabalhando juntos
no mesmo hospital ou como examinadores de recrutas.
Avisado que médicos de cor serviram com soldados brancos em postos de
recrutamento durante a Guerra Mundial, ele disse que era inconcebível para
ele que médicos de cor pudessem trabalhar em uma equipe de exames com
médicos brancos, e que nenhuma tentativa seria feita para integrá-los em
equipes médicas brancas.

***

Estranhos companheiros surgiram para apoiar um projeto de lei para deportar todos os
Negros americanos para a África. Senador Bilbo, do Mississippi, que representa a
“supremacia branca” e odeia os Negros, é o autor desse projeto de lei. J.R. Stewart,
sucessor do falecido Marcus Garvey como presidente geral da “Universal Negro
Improvement Association”98, em um discurso em Chicago no início deste mês apoiou o
projeto do inimigo dos Negros com as seguintes palavras:
Como uma medida de longo prazo, embora não feita com qualquer
benevolência sincera, Bilbo do Mississippi tem um projeto de lei que nos
deportaria para a África (Libéria) … Não sou a favor de Bilbo, mas eu sou a
favor deste projeto e lutarei para apoiá-lo …

97

Em português: Associação Médica Nacional é mais antiga organização nacional que representa médicos
afro-americanos e seus pacientes nos Estados Unidos, fundado em 1895. [N.T.]
98 Em português: Associação Universal do Melhoramento Negro é uma organização fraternal nacionalista
negra fundada por Marcus Garvey. [N.T.]
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Em outras palavras, o movimento que uma vez atraiu as esperanças de milhões
de Negros está agora agindo como aliado do maior expoente americano da “inferioridade
do Negro”.

91

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

Randolph, o traidor (1941) 99 100

Albert Parker/George Breitman101
Texto publicado em 15/02/1941

Quatro ou cinco meses atrás, A. Philip Randolph, presidente do sindicato dos Assistentes
de vagões102, publicou uma declaração intitulada “The Battle for Britain”103 onde
convocou o povo Negro104 a apoiar toda ajuda, exceto a guerra, ao Reino Unido.
Randolph foi imediatamente respondido por George Schuyler, colunista do
“Pittsburgh Courier”105, que tomou cada um de seus argumentos, ponto por ponto, e os
dilacerou em pedaços. Randolph não tentou responder Schuyler; a declaração de
Randolph foi amplamente distribuída pelos apoiadores da guerra do Comitê para
Defender a América ajudando os “Aliados”106.
Uma vez mais, essa semana Randolph, intimidado pela fraqueza e falsidade de
seus argumentos, publicou outra declaração, “England’s Fight Our Cause”107.
“Negros”, ele começa, “deveriam apoiar ‘ajuda total’, incluindo o A Lei de
Empréstimo e Arrendamento, à Grã-Bretanha, exceto a guerra, porque tratase de lutar a causa da democracia, a única esperança e salvação dos grupos
minoritários”.

99 Texto

original: The Militant, Vol. V No. 7, 15 February 1941, p. 5. Transcrito po: Einde O’ Callaghan para a
Encyclopaedia
of
Trotskyism
On-Line
(ETOL).
Disponível
em:
<https://www.marxists.org/history/etol/writers/breitman/1941/02/negrostruggle3.htm#p1>.
Tradução:
Maria Carolina Sanglard e Vinícius Lima
100 A expressão “judas goat”, presente no título original, designa o animal (cabra) treinado para conduzir os
demais ao abate. Assim, o termo traidor, utilizado na tradução, deve ser lido no preciso sentido do indivíduo
que coopera com um grupo, coletivo, comunidade, classe em detrimento de seus próprios pares. [N.T.]
101 Pseudônimo de George Breitman, jornalista e ativista.
102 Assistentes de vagões eram homens que eram contratados para ajudar os passageiros nos vagões
dormitório e formaram o primeiro sindicato totalmente negro e 1925.. [N.T.]
103 Em português: “A batalha pelo Reino Unido” [N.T.]
104 Quando o autor utiliza a palavra “Negro”, o faz com letra maiúscula, o que reproduzimos nesta
tradução [N.T.]
105 Em português: O Correio de Pittsburgh foi um jornal semanal afro-americano publicado em Pittsburgh,
Pensilvânia, de 1907 até 22 de outubro de 1966 [N.T.]
106 Os Aliados da Segunda Guerra Mundial, chamados de “Nações Unidas” a partir da declaração de 1 de
janeiro de 1942, foram os países que se opuseram às Potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial.
[N.T.]
107 Em português: A Inglaterra luta nossa causa. [N.T.]
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Randolph nunca ouviu falar sobre o Império Britânico? Ele não sabe que se trata
da maior corporação de colônias escravas que o mundo já viu? Ele sabe que aquele tem
mais de 400.000,000 pessoas não brancas sob seu controle; que a “causa da democracia”
pela qual luta não pretende incluí-los; que a democracia do Reino Unido significa
opressão, exploração, ditadura, discriminação, segregação, taxação excessiva, negação de
qualquer tipo de liberdade que não seja a de trabalhar pelos menores salários do mundo
ou morrer de fome?
Randolph, é claro, deve saber o que essa democracia significa para o Negro, não
apenas no Império Britânico, mas justo aqui nos Estados Unidos, onde ele é submetido às
leis Jim Crow108 e discriminado em toda parte e em todas as coisas.

Dois tipos de imperialismo?

Agora, é claro”, ele continua, “há aqueles que dizem que é uma guerra
imperialista… É verdade… no sentido de que Alemanha, Grã-Bretanha e Itália
são nações imperialistas, e que a Grã-Bretanha foi e é opressora das raças
não-brancas.

Mas disso não segue que Grã-Bretanha, Alemanha e Itália representem graus idênticos de
mal e perigo para as raças não-brancas e para… o progresso e a causa da paz”.
Então, segue uma tentativa de diferenciar o imperialismo alemão do britânico.
Hitler mostrou seu desprezo e desdém do povo Negro no Mein Kampf, onde ele os chama
de meio-macacos e sub-humanos. Os nazistas na França demoliram estátuas de Negros e
expulsaram os Negros do país, “em outras palavras, Hitler pregou e praticou,
desavergonhadamente, seu ódio infernal de todos os Negros”.
Em seguida, Randolph contrasta com sua versão do comportamento do
imperialismo britânico. Ele diz uma palavra sobre as políticas ainda mantidas na África,
Índia e no Caribe; a negação de todos os direitos de liberdade de expressão, imprensa e
reunião; a prisão de todos que discursam contra a guerra; a intensificação durante a
guerra da exploração de africanos para aumentar o dinheiro para conduzir a guerra? Não,

108

As Lei de Jim Crow eram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados
Unidos. Essas leis foram promulgadas no final do século 19 e no início do século 20 por legislaturas estaduais.
[N.T.]
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nenhuma palavra. Porque nesse caso ele teria de admitir que enquanto Hitler prega e
pratica opressão contra o Negro, a Inglaterra mantém a discrição e a prática; que
enquanto Hitler chama o Negro de inferior, a Inglaterra mantém a discrição e os trata
como um inferior.
Em troca, Randolph aponta a “cooperação britânica com o Imperador Haile
Selassie” para expulsar os fascistas da Etiópia. Ele também aponta para o fato de que
desde os bombardeios sobre Londres, os Negros das colônias do Caribe foram admitidos
na “Royal Air Force”109. Além disso, ele não tem nada para dizer.
O fato de que ele pode apontar para um número tão reduzido de coisas
específicas que possam ser oferecidas em favor da Inglaterra é própria prova da falência
da posição de Randolph.

A verdade sobre a Etiópia

O imperialismo britânico, que foi em grande parte responsável pela invasão da Etiópia
pela Itália, e agora é caracterizada por ajudar a libertar a Etiópia! Mesmo Randolph sabe
que isso é pouco demais para o povo engolir, então ele tenta qualificá-la.
Há aqueles que cinicamente afirmam que o apoio da Inglaterra à liberdade da
Etiópia é inspirado por um interesse egoísta. Não haveria nenhum sentido em
negar isso. É verdade. Mas o que há de errado aí? A motivação de todas as
grandes nações poderosas é interesse próprio. O autointeresse não deve ser
condenado caso não seja antissocial e reacionário. Aqui, o egoísmo da GrãBretanha toma a forma de luta para ajudar a restaurar a independência e
liberdade de uma nação menor e indefesa, e, portanto, serve à causa da
humanidade e justiça, embora, em verdade, esse curso de ação seja tardio

Portanto, de acordo com Randolph, a Inglaterra não está lutando contra a
Alemanha, porque cada uma dessas duas gangues de bandidos deseja o controle das
colônias para continuar a exploração de 400.000,000 africanos – está lutando porque está
interessada na liberdade da Etiópia.
“Desse modo”, ele diz, “a Batalha da Inglaterra é a Batalha da América, e a
Batalha da América é a Batalha do Negro…”

109 Em

português: A Força Aérea Real é o braço aéreo das forças armadas do Reino Unido. [N.T.]
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Se a luta da Inglaterra para manter seu domínio de morte sobre as colônias é a
Batalha do Negro, alguém pode logicamente perguntar por que dar apenas ajuda “sem
entrar na guerra”?
A única resposta de Randolph, quando Roosevelt e as Sessenta Famílias derem a
palavra, será: Isso é correto, nós temos que entrar na guerra também. E, novamente,
Randolph não terá resposta para aqueles que tentam apontar o caminho correto para os
trabalhadores do mundo: unir o Negro e o branco contra os gangsters imperialistas de
ambos os lados e tomar o poder para criar uma sociedade socialista.
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Cuidado com os traidores (1941) 110 111

Albert Parker/George Breitman112
Texto publicado em 22/02/1941

Sob o título de Cuidado com a desunião, publicado nessa semana no “Pittsburgh
Courier”113 , Edward Lawson, editor-chefe do “Opportunity Magazine”114, escreveu o mais
absurdo e repugnante artigo que já tenha aparecido, em qualquer lugar, sobre a questão
negra na presente crise de guerra. Lawson começa com uma citação da recente
declaração da “National Urban League”115 :
O Negro deve atentar-se contra a possibilidade de, no entusiasmo da defesa
de um programa de âmbito nacional, propagandistas de vários grupos
tentarem atiçar problemas entre brancos e Negros

Sobre a qual ele comenta:
Hoje essa possibilidade é uma realidade. Na imprensa, no rádio, em
incontáveis cartas e panfletos - e ainda mais frequente de boca em boca - nós
estamos ouvindo hoje o grito: Vamos resolver nossos próprios problemas
aqui nos Estados Unidos antes de nos atrever a interferir nos problemas que
cercam as nações Européias

Ele assinala recentes declarações de Dr. Rober Hutchins, presidente da
Universidade de Chicago, Dr. Etmnett J. Scott, lider Negro116 republicano, e Jonh P. Davis,

110

Texto original: The Militant, Vol. V. No.8, 22 February 1941, p. 5.
Transcrito por: Einde O’ Callaghan para a Encyclopaedia of Trotskyism On-Line (ETOL). Disponível em:
<https://www.marxists.org/history/etol/writers/breitman/1941/02/negrostruggle4.htm>. Tradução: Maria
Carolina Sanglard e Vinícius Lima
111:A expressão “judas goats”, presente no título original, designa o animal (cabra) treinado para conduzir os
demais ao abate. Assim, o termo traidores, utilizado na tradução, deve ser lido no preciso sentido do indivíduo
que coopera com um grupo, coletivo, comunidade, classe em detrimento de seus próprios pares. [N.T.]
112 Pseudônimo de George Breitman, jornalista e ativista. [N.T.]
113 Em português: O Correio de Pittsburgh foi um jornal semanal afro-americano publicado em Pittsburgh,
Pensilvânia, de 1907 até 22 de outubro de 1966. [N.T.]
114 Em português Revista da Oportunidade foi uma revista americana voltada para o público negro. Fundada
em 1923. [N.T.]
115 Em português: uma organização não partidária pelos direitos civis que defende a justiça econômica e social
para os afro-americanos e contra a discriminação racial nos Estados Unidos. [N.T.]
116 Quando o autor utiliza a palavra “Negro”, o faz com letra maiúscula, o que reproduzimos nesta
tradução [N.T.].
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secretário- executivo do “National Negro Congress”117, para mostrar que cada um (por
diferentes razões) advogou tal visão.
Lawson afirma não querer discutir a verdade destas declarações neste país, o que
está disposto a admitir. “Mas também”, ele diz que “na mesma respiração, tais
declarações ‘são perigosas’”. E por quê?
Porque elas pintam para nós uma ilusão… que todos os nossos problemas
poderiam ser resolvidos em um breve período de reajuste… porque, por
simplificar excessivamente uma situação multifacetada, elas levam a uma
falsa esperança… porque em sua lógica de desenvolvimento, elas colocariam
uma raça contra a outra, aqui na América, justamente quando nós
precisamos, mais do que qualquer outra coisa, da mais completa unidade de
espírito e total cooperação… porque, intencionalmente ou não, elas
encaixam-se perfeitamente à técnica de propaganda de Hitler contra as
democracias, que é dividir e avançar

Em seguida, ele pergunta “Poderia ser que estes senhores. Hutching Scott, Davis,
e outros colaboradores, estejam ajudando-o (Hitler) a fazer esse pequeno trabalho?”
Outra pequena pérola, nesse artigo traidor de Lawson, é a seguinte ideia:
Se a América foi um estado totalitário, e se o ditador foi simpático e justo em
sua atitude em relação aos grupos minoritários, tudo que o Negro agora
deseja poderia ser alcançado de repente por um golpe de caneta ou de
espada do ditador
Porque a América é uma Democracia, as mudanças que nós todos desejamos
para o progresso de nossas vidas devem vir gradualmente, através daquilo
que chamamos de processo democrático
Aqueles que gostariam de substituir por algum outro processo deveriam
primeiro serem exigidos demonstrar que seus métodos seriam mais
vantajosos para nós que aqueles que nós já temos

Nós não mencionamos tudo isso porque estamos particularmente interessados
em defender qualquer um dos três homens atacados por Lawson. Hutchins é um
isolacionista que nunca antes mostrou qualquer interesse nos problemas do Negro. Scott
é um republicano, procura fazer seu capital político entre os Negros para seu tipo de
política capitalista. Davis é um stalinista, interessado em ganhar apoio entre os Negros
para a política externa de Stálin. Com esses homens, irá cair seu interesse nos problemas
do Negro.

117

Em português: Congresso Nacional do Negro, formada em 1936 na Universidade Howard foi uma
organização de base ampla com o objetivo de lutar pela libertação negra. [N.T.]

97

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

O que Lawson realmente quer dizer

Mas nós estamos interessados em defender a ideia que os Negros não têm motivo para
apoiar esta, assim chamada, guerra pela democracia, quando eles próprios são privados
de democracia pela classe capitalista que prepara a guerra.
Qual é a “desunião” de que fala Lawson? Ele fala sobre a desunião entre o Negro
e os patrões que lhes impõe as leis Jim Crow118. Para Lawson, pedir por direitos iguais ao
Negro é “desunião”. “Tenha cuidado ao exigir seus direitos” é o que ele alerta o povo
Negro.
É justo perguntar: “A quem o pequeno trabalho de Lawson ajuda?” Ele ajuda o
Negro ou os Senadores Bilbo e “Cotton Ed” Smith quando diz àquele para tomar cuidado
ao lutar por seus direitos? Admitida a lógica própria de Lawson, alguém poderia
facilmente afirmar que, “intencionalmente ou não”, ele ajuda a causa da supremacia
branca.
Lawson diz, na prática, que a luta por direitos iguais ao Negro ajuda Hitler. Isso é
uma mentira. Hitler nunca poderia ser ajudado por uma luta para eliminar a discriminação
racial, ao contrário, ele é profundamente enfraquecido em seu próprio país cada vez que,
em qualquer lugar do mundo, a ideia de superioridade racial é eliminada. Em vez disso,
Hitler (e os Bilbos americanos) são grandemente auxiliados cada vez que alguém tenta
moderar a luta por igualdade racial.
Em nenhum lugar em seu artigo, Lawson advoga a luta contra o Jim Crowismo nas
forças armadas ou na vida civil. Essa omissão por um pretenso líder Negro é deslealdade
com seu povo.
Nós perguntamos a Lawson: como o Negro foi emancipado? Gradualmente? Ou
por uma guerra civil? Com o método de Lawson, o Negro ainda seria um escravo. E o que
aconteceu desde 1877? A política de avanço gradual foi seguida e, especialmente como
exemplificado por Booker T. Washington, e com quais resultados? O Negro não tem um
único direito a mais hoje que então ele tinha. Portanto, a história testou o método de
Lawson.

118

As Lei de Jim Crow eram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados
Unidos. Essas leis foram promulgadas no final do século 19 e no início do século 20 por legislaturas estaduais.
[N.T.]
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Nós rejeitamos tanto o conto de fada da ditadura benevolente quanto a fraude
do método gradual, continuamos com nossa própria política de unidade do trabalho
branco e negro contra a opressão e discriminação capitalista, seja em tempos de paz, seja
em tempos de guerra.
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3. A segregação racial e o fascismo nos Países Aliados: Um
comentário a George Breitman

Maria Carolina Sanglard119

O cenário político contemporâneo, marcado pelo embate constante de diferentes
espectros ideológicos, viu em sua última década o ressurgimento de sentimentos
conservadores e nacionalistas que culminaram com a retomada do poder pela direita
neoliberal. Entretanto essa mesma movimentação reacionária proporcionou a renovação
das forças de resistência ao retrocesso e trouxe à tona um importante debate sobre a
presença de movimentos fascistas dentro das democracias liberais que estiveram do lado
oposto da luta na Segunda Guerra Mundial.
Para melhor ilustrar a situação atual é preciso recorrer a dois momentos
emblemáticos, ocorridos na maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América
(EUA). O primeiro, se deu em 2017, quando foram realizados protestos antifascistas em
resposta a marcha intitulada de “União da Direita” que aconteceu na cidade de
Charlottesville, na qual supremacistas brancos se reuniram e marcharam entoando
slogans nazistas que invocavam ideais de superioridade racial e nacionalismo (WAGNER,
2017). E o segundo que ocorreu poucos anos depois, no dia 25 de maio de 2019, na cidade
de Minieápolis quando George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto por três
policiais brancos em uma abordagem violenta que feria as normas de conduta policial
(HILL, TIEFENTHÄLER, TRIEBERT, JORDAN, WILLIS, STEIN, 2020). O acontecimento foi
filmado e divulgado por pessoas que estavam no local, tornando-se um viral, cujo o efeito
foi incitar uma onda de protestos que se organizam sob a Bandeira das “Black lives
Matter”120 (BLM), movimento criado em 2013 em resposta ao assassinato de Trayvon
Martin, um menino negro de 17 anos (BLACK LIVES MATTER, 2020). Os protestos que
seguiram colocam em pauta a violência racializada contra pessoas negras e a brutalidade
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policial, uma vez que o assassinato de George Floyd não foi, nem de longe, um caso
isolado. A história americana é marcada pelo racismo que se reflete na violência policial
empregada contra pessoas negras.
Essas duas manifestações tiveram um enorme impacto cultural no país e geraram
uma onda de protestos subsequentes nos quais essas manifestações se encontram.
Apenas no ano de 2020 foram registrados nos EUA mais de 100 eventos em que grupos
não estatais participaram de manifestações sendo a grande maioria associadas ou em
resposta a manifestações do movimento BLM, incluindo os grupos Antifascistas (KISHI,
JONES, 2020). O encontro dessas manifestações deve ser destacado, pois ele não só traz
à tona indagações sobre as ligações dos movimentos antirracistas e antifascistas como
levanta questões sobre a presença do fascismo nas democracias liberais. Esses
questionamentos são essenciais para se entender o cenário político em que nos
encontramos, uma vez que a existência de movimentos supremacistas brancos e fascistas
em países como os Estados Unidos foram muitas vezes ignorados.
Assim, para melhor adentrar esse tópico é preciso, antes de tudo, admitir que
esse debate não é novo, já que a temática do fascismo nas democracias liberais e o papel
do racismo nessa equação vem sendo denunciado há anos por autores socialistas negros.
Por isso o resgate desses escritores, que há muito tempo estudaram essas convergências,
é extremamente necessário para enriquecer a discussão e dar uma perspectiva histórica
do fenômeno. Uma vez que o reconhecimento desse arsenal deixado por escritores e
militantes do passado serve para se quebrar a idealização das democracias liberais como
lugares de igualdade social e racial ao demonstrar suas proximidades com políticas
fascistas. É com essa ideia que escrevo esse comentário dos textos que George Breitman,
sob o pseudônimo Albert Parker, escreveu nos Estados Unidos na década de 40. Pois esses
textos são de grande importância para se entender os argumentos da militância
antirracista e antifascista que denunciava o racismo e o imperialismo em um momento
histórico marcado pelo fortalecimento de regimes fascistas ditatoriais.
George Breitman, pseudônimo Albert Parker, nascido de uma família de
trabalhadores, em 28 de fevereiro de 1916, em Newark. Tambémem sua juventude,
trabalhou ativamente em vários grupos socialistas. Sendo membro da “Socialist Young
League”121 (SYL), a organização juvenil dos trotskistas americanos que mais tarde tornou-
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se membro do “Workingmen’s Party of the United States”122 (WPUS) Partido dos
Trabalhadores Trotskistas dos EUA (WPUS); e do “Socialist Workers Party”123 (SWP). Além
da sua atuação política Breitman foi jornalista e, em 1940, começou a escrever para o
Jornal “The Militant”124, jornal socialista publicado semanalmente nos Estados Unidos
desde 1928, sendo editor, tradutor e redator, além de ter escrito 515 artigos para o jornal
entre 1947 e 1955 (WOLFGANG, LUBITZ, 2012).
Breitman escreveu extensamente sobre a segregação racial nos Estados Unidos,
sobre a exploração das colônias Inglesas nos países da África e sobre o fascismo das
democracias ocidentais. Sendo então, autor essencial para se compreender o sentimento
dos socialistas negros americanos sobre o fascismo, o imperialismo e a segregação que
marcaram o início do século XX, e assim ajudar na construção de um conhecimento sobre
o encontro dessas lutas amparado por uma visão do fascismo que vá além das ditaduras
autoritárias.

Fascismo nos Países Aliados

Ao escrever sobre o racismo presente nos governos ocidentais, principalmente nos EUA e
no Reino Unido, Breitman denunciava os ideais fascistas por trás dessas políticas. A ideia,
segundo a qual democracias liberais podem conter ideologias fascistas disseminadas
entre seus cidadãos e presente nas suas políticas, é considerada controversa por aqueles
que defendem uma definição de fascismo que abrange apenas regimes ditatoriais já
instituídos. Entretanto, essas dúvidas acabam quando passamos a entender o fascismo
como um processo que vai da sua formação até sua concretização. Essa é a tese defendida
por Robert Paxton, capaz de nos ajudar a enxergar as movimentações que antecedem a
tomada do poder por ditaduras autoritárias de extrema direita e desenvolver uma visão
mais ampla dessa ideologia.
Robert Paxton busca compreender esse fenômeno através da sua trajetória
histórica ao afirmar que o fascismo não possui uma filosofia concreta, mas baseia-se em
retórica emocional e afirmações da superioridade de um determinado grupo sobre outro,
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defendendo uma política social-darwinista que se molda de acordo com a região na qual
desponta. O autor, então, sugere que a distinção do fascismo seja feita por estágios, que
vão da criação dos movimentos e enraizamento no sistema político, até o momento da
tomada e estabelecimento do poder (PAXTON, 1998, p. 23). E usa a formação do Ku Klux
Klan (KKK), milícia criada por ex-oficiais da Confederação125 que eram contrários aos
direitos políticos conquistados pelos afro-americanos em 1867, como exemplo de um
movimento fascista na sua fase inicial. Assim, pontua que a KKK pode ser considerada
como um movimento fascista, pois buscava criar uma autoridade cívica paralela que
utilizando-se de técnicas de intimidação e violência contra os negros americanos tinha
como objetivo eventualmente tomar o poder e estabelecer um Estado supremacista
branco (PAXTON, 1998).
Essa exposição elucida de forma didática como o fascismo não ocorre apenas em
seu momento final no qual existe como um Estado consolidado, mas está presente desde
os movimentos iniciais no qual se forma. Dessa forma este comentário busca através dos
escritos de Breitman entender melhor como fascismo está presente nas democracias
ocidentais.

Os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial

Os textos selecionados foram escritos no ano de 1941, quando o fascismo estava em seu
auge, espalhado por toda Europa, e a Segunda Guerra Mundial já durava três anos. Nos
escritos selecionados Breitman critica ativistas do movimento negro que defendiam a
entrada dos Estados Unidos na guerra sob o pretexto de que a luta dos Países Aliados
contra os países do Eixo representava a luta pela democracia e pela igualdade contra o
fascismo. Breitman então aponta o absurdo de se considerar como representantes da
liberdade e democracia países que, como os EUA, mantinham leis de segregação racial, e
como a Inglaterra, que mantinha colônias em países da África.

125

A Confederação foi uma união política, formada em 4 de fevereiro de 1861, por sete estados do Sul dos
Estados Unidos que tentou se separar dos países após o antiescravista Abraham Lincoln ter vencido as
eleições presidenciais de 1860. Dando início a A Guerra Civil Estadunidense que terminou em 1865 com a
derrota dos Confederados.
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Embora não se conhecesse a total extensão do genocídio cometido pelo partido
nazista, os defensores da entrada dos EUA na Segundo Guerra argumentavam que era
preciso convencer as pessoas negras do país a temer o fascismo europeu e apoiarem as
“democracias” na guerra imperialista (BREITMAN, 1941 a). Entretanto, Breitman
argumenta que a retórica racista do discurso alemão é, na verdade, muito semelhante à
dos países Aliados. Pois o racismo e o péssimo tratamento dispensado às pessoas de raça
não-branca na Alemanha muito se assemelhava ao que ocorria nos Estados Unidos desde
1877. Como exemplo, cita a política colonial britânica na Cidade do Cabo, África do Sul,
onde leis de segregação imperavam com pequenas concessões. A concepção de que os
EUA poderiam representar ideais de igualdade na guerra era especialmente incoerente
pois, como escreve Breitman, em Washington, EUA, o exército americano continuava a
separar não só os soldados por sua cor, mas também os médicos, dentistas ou
enfermeiras negras que eram impedidos de servir soldados brancos (Ibid.)
Nos Estados Unidos, desde 1877, 12 anos depois do fim da escravidão, até o início
dos anos 1950, foram aplicadas leis de segregação nos estados do Sul do país que ficaram
conhecidas como as Leis de Jim Crow. Tais normas impediam que pessoas negras
ocupassem lugares, empregos e escolas reservadas para pessoas brancas (FREMON,
2014). Breitman escreveu extensamente sobre o fascismo presente nessas políticas
racistas dos EUA. Assim, se considerarmos que o fascismo se adapta às características do
local no qual é criado; e que o preconceito antinegro institucional é parte integral da
história americana, vemos como o racismo é parte essencial do movimento fascista nos
EUA. Como mencionado, o fato de que as políticas segregacionistas se estendiam até para
o próprio exército que combateu os Países do Eixo botava em xeque o argumento dos
partidários pró-guerra que procuravam ganhar apoiadores denunciando os preconceitos
raciais de Hitler enquanto os Estados Unidos ainda mantinham o ódio racial com as leis
de segregação do Jim Crow (BREITMAN, 1941b).
O autor aponta que um sentimento antinegro tão grande nas forças armadas
deveria ser um motivo de preocupação para todos os negros e todos do movimento
operário do país, pois, independentemente do que ocorresse na guerra, os soldados
voltariam com fortes ideias fascistas e racistas, o que resultaria em uma divisão ainda
maior dos trabalhadores negros e brancos e fortaleceria as Leis de Jim Crow. (Ibid.).
Breitman se dedica, então, a denunciar os ativistas que igualavam a guerra com a luta pela
causa da democracia, capaz de salvar os grupos minoritários (BREITMAN 1941c).
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Para melhor ilustrar a situação, Breitman compara os dois diferentes tipos de
imperialismo, o alemão e o britânico, para os desconstruir. Concorda que Hitler através
de ações e retórica propagou e praticou o ódio contra os negros, mas pontua que os
defensores da guerra propositalmente esqueciam das políticas opressoras e exploratórias
mantidas pelo imperialismo britânico na África, Índia e no Caribe (BREITMAN 1941c). Seria
então impensável exigir que os negros americanos lutassem por uma democracia sem
antes exigir o fim da segregação e do imperialismo britânico. Se a guerra iria servir aos
grupos minoritários por supostamente combater ideologias de supremacia branca, ela
nunca poderia ser travada por países que mantinham políticas com os mesmos ideais.

A segregação nos Estados Unidos

Outro ponto importante presente nos escritos de Breitman que ajuda a esclarecer as
maquinações do fascismo na democracia liberal é a questão do trabalho e como a
diferenciação entre brancos e negros facilita a superexploração dos grupos minoritários.
O autor, em seu texto pertinente à segregação nos Estados Unidos, refere-se às
dificuldades encontradas pelos trabalhadores negros que não eram aceitos em
determinados empregos ou que, quando eram aceitos, recebiam salário menor que seus
colegas brancos e ainda eram impedidos de participar de alguns sindicatos. No texto “A
luta contra Ford” George Breitman escreve sobre a retórica antissindicalista empregada
por funcionários de alto escalão da Ford Motor Company, que questionavam a capacidade
da “United Auto Workers Union”126 de fornecer melhores condições de trabalho e maior
liberdade industrial para os funcionários negros (BREITMAN, 1941a). Dessa maneira,
Breitman argumenta que que é hora dos sindicatos e do “Congress for Industrial
Organisation”127 (CIO) não apenas provarem que não são culpados de discriminação, mas
mostrarem seu compromisso com a luta pelos direitos dos negros em toda a indústria
(BREITMAN, 1941a). O CIO foi uma importante organização na luta pelos direitos dos
trabalhadores negros em uma época em que a segregação aumentava a taxa de
desemprego entre famílias negras. O CIO sempre admitiu negros em seus Sindicatos e
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inclusive tinha um comitê voltado “para investigar e estudar todo o problema de
igualdade de oportunidades para trabalhadores negros na América indústria.”
(PADMORE, CUNARD, 1945).
O início do séc. XX foi marcado pela luta sindicalista e pelo início do modelo de
produção fordista que trouxe mudanças na forma do trabalho e inovações tecnológicas
voltadas para aumentar a produtividade, além de promover mudança nos hábitos de
consumo baseado na produção em massa (HARVEY, 1991, p. 124). Nesse contexto a
tensão entre os trabalhadores e os industrialistas na luta por direitos e contra a
exploração atingia seu pico. Entretanto os trabalhadores negros se encontravam em uma
posição mais vulnerável que seus colegas brancos. Pois devido às leis de segregação não
só eram menos remunerados impedidos de trabalhar em lugares reservados para
brancos, mas também eram separados da sua capacidade de se organizar e lutar por
melhorias na sua condição de trabalho, visto que até os sindicatos eram segregados e
impediam a entrada de trabalhadores não brancos. Essa violação tirava dos trabalhadores
a capacidade de se organizar para negociar melhores condições de trabalho e funcionava
para mantê-los na condição de superexplorados. Por isso a importância de sindicatos que
aceitavam pessoas não brancas.
A discriminação no trabalho se relaciona com os escritos de Breitman sobre a
Guerra pois a desigualdade e a opressão racial exercidas pelos Estados Unidos através das
leis de segregação contrastam com a visão das democracias como opostas ao preconceito
e à exploração típica do fascismo. Outro exemplo apresentado pelo autor nesse mesmo
sentido foram as colônias Inglesas na África.

Imperialismo das Colônias Britânicas

O problema do fascismo nos Países Aliados não se limitava aos Estados Unidos, a questão
do Imperialismo Britânico é par com a segregação americana no quesito de exploração de
pessoas não brancas sobre a bandeira da democracia e por isso imprescindível para se
entender como as ideologias fascistas e racistas se mantinham nas democracias. Afim de
adentrar o mérito recorro a George Padmore, autor contemporâneo de Breitman que
escrevia sobre temas similares. Sua escrita é essencial pois parte do ponto de vista de um
autor pan-africanista e socialista nascido em Arouca, Trindade e Tobago, que estudava e
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denunciava os abusos imperialistas no continente africano. No ano de 1938 o autor
publicava seu texto intitulado “White Workers and Black”128, no qual abordava os
processos, identificados por Lenin como a “burguesificação” das camadas superiores dos
trabalhadores britânicos, no qual as classes superiores buscavam dividir a classe
trabalhadora através do pareamento dos interesses da classe operária com os da classe
dominante no decorrer da fase imperialista do liberalismo (PADMORE, 1938).
Como exemplo, o autor apresenta o neocolonialismo britânico na África do Sul,
que empregava leis de segregação em busca de beneficiar, os trabalhadores brancos
europeus em detrimento dos nativos negros. Tais leis existiam não só para reforçar a
“supremacia branca” mantendo a política institucional do racismo, mas também para
dividir os trabalhadores. Uma vez que o trabalhador branco é levado a se alinhar com o
interesse das classes dominantes por medo de perder a posição privilegiada alcançada
através da discriminação (PADMORE, 1938). Assim vemos como os temas apresentados
por Breitman, se repetem nos escritos de Padmore.
Padmore escreveu inclusive sobre o discurso usado para apoiar a Inglaterra na
Segunda Guerra Mundial, que colocava o país como representante da prosperidade e da
luta contra o fascismo. Dois discursos de políticos americanos e britânicos mencionados
pelo autor são de extrema importância para se entender a enorme contradição presente
na propaganda pró-guerra. O primeiro feito por Robert Anthony Eden, Secretário do
Assunto Estrangeiros do Reino Unido, que declarou que a vitória dos Países Aliados na
guerra e a subsequente paz mundial só poderia ser mantida em um mundo sem
desemprego e sem pobreza e no mesmo discurso manteve o apoio ao colonialismo
Britânico ao defender que o propósito dessa política não deveria ser voltado para a
exploração e para obtenção de vantagem própria. E o discurso do Vice-Presidente dos
Estados Unidos, Henry Wallace, no qual afirmou que a paz deveria significar um modo de
vida melhor não apenas nos EUA mas também para Índia, Rússia, China e na América
Latina. E que nenhuma nação teria o direito de explorar outra, mas, na verdade, as nações
mais antigas tinham o privilégio de ajudar as nações mais novas no processo de
industrialização. Ao pontuar sobre esses discursos Padmore coloca que embora esses
bons sentimentos sejam bem-vindos, eles não são o suficiente e chama atenção para o
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fato de que Wallace não faz menção aos países do continente africano nem cita as leis de
segregação americana (PADMORE, 1942).
Mais do que isso, esses discursos escancaram a enorme incoerência das
tentativas de colocar as democracias ocidentais como defensoras da liberdade e
igualdade. Pois a exploração de pessoas negras não é considerada como algo que precisa
ser combatido para o alcançar da igualdade e prosperidade dos povos, mas sim como algo
que mesmo sendo incorporada ao próprio sistema não representaria um desvio desses
ideais. Assim vendem a ideia de que o colonialismo e a segregação poderiam existir em
um mundo pacífico e sem exploração. Essa dissonância argumentativa, que por muito
tempo foi repetida, ajuda a naturalizar a opressão de pessoas não brancas e a mantê-las
em posição de subalternidade.
Dessa forma, os discursos que igualavam a luta dos Países Aliados contra os
Países do Eixo como uma luta contra o racismo e pela prosperidade existiam apenas para
fomentar a máquina de propaganda pró-guerra, e para preservar as políticas racistas que
esses países mantinham em seu próprio território ou fora dele. Pois é por meio da criação
de categorias consideradas sub-humanas que o Colonialismo pode se legitimar e manter
o domínio e a exploração de um país sobre o outro e a segregação pode se manter. A
violência utilizada por países europeus contra países e povos africanos ocorria com o aval
Estatal disfarçado por um discurso que prometia levar “prosperidade e civilização” para
lugares considerados como “não-civilizados”. E a opressão de pessoas não brancas nos
EUA era parte integral do sistema normativo americano.

Conclusão

Trazendo o debate para a atualidade, o fim da guerra não trouxe a liberação imediata das
colônias, o fim da segregação nem extinguiu o racismo que continua a ser um problema
global, como podemos ver pela violência policial racializada e pela persistência das
ideologias de supremacia branca. A história dos Estados Unidos e do Reino Unido é
marcada pela diferença e exploração das pessoas não brancas, sendo o racismo uma
ferramenta dessa divisão. Por isso o olhar para o passado da perspectiva de resistência
antirracista e antifascista nos permite entender como o racismo operou e se manteve até
os dias de hoje.
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Breitman é essencial para esse objetivo, pois através dele podemos debater o
encontro dessas lutas e contextualizá-las. Seus escritos sobre a segregação racial nos
Estados Unidos e a exploração das colônias britânicas nos países da África mostram o lado
oculto das democracias ocidentais e representam um ponto de vista propositalmente
deixado de lado por ir contra as intenções daqueles que procuravam manter e normalizar
o colonialismo e a segregação. Breitman, ao contrário, denuncia as políticas fascistas
antinegros dos países ditos combatentes do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Tal
visão é possível através de uma compreensão do fascismo como um processo que existe
não só na sua forma final, mas ocorre em estágios anteriores e se adapta ao local no qual
floresce. Para isso utiliza não uma filosofia concreta, mas uma retórica emocional que
afirma a superioridade de um determinado grupo sobre outro e molda seus ideais
darwinistas sociais de acordo com a região de seu surgimento. Por isso o racismo
antinegro, assume papel fundamental quando se fala em fascismo nos EUA.
Desta forma, vemos como retórica fascista da supremacia branca pode coexistir
tranquilamente com o a democracia, e por anos foi através da criação e hierarquização
de categorias entre os povos que países liberais puderam legitimar e manter a exploração
entre países e raças. Exploração que é em grande parte responsável pela pobreza
sistêmica e marginalização que afetam a população negra atualmente. Assim, quando
falamos de fascismo é preciso também falar de racismo para não corrermos o risco de
participar da retórica que historicamente foi usada para naturalizar a opressão de pessoas
não brancas.
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A negação de justiça econômica aos Negros (1929) 129

W.E.B. Du Bois130
Texto publicado em 1970

Em 1918, Dr. Du Bois escreveu na publicação The Crisis: “Estou entre os poucos
homens não brancos131 que tentaram conscientemente promover
entendimento e cooperação entre Negros americanos e sindicatos”. Ele
apontou que havia regularmente mantido na primeira página da revista o selo
do sindicato, apesar de ele saber bem que nenhum trabalhador negro 132
poderia participar na impressão do “The Crisis”, sendo sistematicamente
excluído da associação no sindicato dos tipógrafos133. Ainda assim, ele
cultivou a esperança de que um dia os trabalhadores brancos organizados
enxergariam que seus melhores interesses estavam na união com os
trabalhadores Negros não organizados. Mas ele chegou à conclusão,
relutantemente, “que o presente movimento sindical, como representado
pela Federação Americana de Trabalho, não traz absolutamente nenhuma
esperança de justiça para os trabalhadores de origem Negra”. Antes, como já
vimos, o Dr. Du Bois havia chegado à conclusão de que o Partido Socialista
também não trazia esperança para o Negro.
Convidado em fevereiro de 1929 para falar no Fórum de Atualidades na escola
Rand, um centro educacional socialista na cidade de Nova Iorque, o Dr. Du
Bois novamente enfatizou sua convicção de que tanto os trabalhadores
brancos organizados quanto os socialistas eram culpados por trair a causa do
Negro, e avisou que nenhum dos dois poderia realmente alcançar avanços
básicos a menos que mudassem suas diretrizes. Apesar de ele se dirigir a uma
plateia composta de sindicalistas e socialistas, Du Bois, como era típico dele,
não fez esforço algum para suavizar suas críticas a ambos.134

A negação de justiça econômica aos Negros pelos trabalhadores brancos está começando
a tornar a justiça ao trabalhador branco impossível. Não apenas o voto do Negro está
crescendo, como qualquer apelo bem sucedido ao voto do trabalhador, de norte a sul,

129

Texto original: DU BOIS, William Edward Burghardt. The denial of economic justice to Negroes. W.E.B. Du
Bois Speaks: Speeches and Addresses 1920-1963. Pathfinder, 1970. Editado por Philip S. Foner.
130 W.E.B. Du Bois foi um sociólogo, historiador, ativista, autor e editor estadunidense, Ph.D. pela Universidade
de Harvard. Enquanto um dos maiores intelectuais e ativistas do movimento negro, sua vasta produção ecoa
questões bastante atuais.
131 No original, “colored men” [N.T.].
132 Quando o autor utiliza a palavra “Negro”, o faz com letra maiúscula; quando utiliza a palavra “black”, o faz
em letra minúscula. Assim, reproduzimos esta distinção nesta tradução quando usamos “Negro” ou “negro”,
respectivamente [N.T.].
133 No original, “International Typographical Union” [N.T.].
134 [Nota dos organizadores] Comentário do editor na publicação feita originalmente na revista The New
Leader, em 09 de fevereiro de 1929.
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deve estar baseado na derrubada no poder artificial com que os empregadores brancos
do sul ganharam por privar dos direitos de cidadania 135 os trabalhadores brancos e negros.
O efeito dessa privação de direitos nos Estados Unidos sobre o voto do trabalhador é
exatamente o mesmo que o sistema similar do Reich Alemão anterior à guerra, e na
Inglaterra antes das Leis de Reforma136.
Enquanto estados como a Carolina do Sul, Georgia, Alabama e Mississippi possam
ser absolutamente manipulados pelo poder políticos de capitalistas reacionários e
latifundiários, a chance de qualquer alternativa partidária, trabalhista ou socialista, será
praticamente nula. Isto ocorreu nas últimas três eleições e o apelo por justiça que o
trabalhador negro hoje faz não é simplesmente uma demanda por caridade, é um apelo
para que os trabalhadores brancos parem de prejudicar a si próprios.
O quanto antes o Partido Socialista enfrentar o preconceito artificialmente
encorajado de trabalhadores brancos no Sul e se colocar publicamente em discursos e
plataformas pela democracia a despeito de cor, e por uma justiça econômica a despeito
do preconceito racial, tão logo o Partido Socialista começará a crescer em bases sólidas.
Isso só pode ser feito contra as sugestões de vários grandes socialistas. Basta procurar as
menções que dizem respeito ao trabalhador Negro nas plataformas do Partido Socialista
para verificar que de 1872 a 1924 a situação do Negro nos Estados Unidos não foi
mencionada nenhuma vez. Em 1928, pela primeira vez, uma posição foi tomada quanto à
privação de direitos dos cidadãos Negros, mas o tema não foi desenvolvido e não foi
mostrado como a privação de direitos de metade da classe trabalhadora do sul carrega
consigo a privação da outra metade: e anula em grande medida o poder político do
trabalhador do norte137.
O primeiro impulso de um socialista é expressar surpresa que o Partido Socialista
nos Estados Unidos tem tão pouco apoio dos Negros americanos. Eles atribuem isso à
estupidez ou ao atraso de um povo não desenvolvido que não está familiarizado com o

135 O termo utilizado no original é “disfranchising” que se traduz no processo político, através de leis e práticas,

pelo qual os negros eram privados do direito ao voto [N.T.].
136 As Leis da Reforma foram uma série de leis de 1832, 1867 e 1884 que trataram do direito ao voto na
Inglaterra [N.T.].
137 Dr. Du Bois não está inteiramente correto nesta afirmação. O Partido Socialista, em sua convenção de
fundação em 1901, se colocou fortemente em favor dos direitos dos Negros e os convidou a se tornarem
membros. Contudo, não fizeram muito para implementar essa resolução. O Partido Socialista, em sua décima
sexta convenção em 1928, adotou a seguinte tese em relação ao Negro: “como medida de proteção para os
oprimidos, especialmente nossos concidadãos Negros, nós propomos: colocar em vigor a lei Berger anti
linchamentos, que torna linchamento um crime”. Victor Berger era um deputado socialista de Wisconsin.
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moderno movimento de trabalhadores. Isso, no entanto, é uma avaliação precipitada.
Seria bom para aqueles que desejam o mais amplo sucesso do movimento trabalhista nos
Estados Unidos e o avanço do movimento em direção à socialização da riqueza e da
remuneração que considerassem cuidadosamente as relações históricas entre o
movimento operário nos Estados Unidos e o Negro Americano.
O movimento operário foi importado para os Estados Unidos por trabalhadores
imigrantes e aqueles trabalhadores dos tempos antigos encontraram o Negro escravizado
ou liberto como um competidor e uma ferramenta nas mãos do capitalista. Ao invés,
contudo, de incluir o Negro e o ajudar na direção da liberdade física e econômica, o
movimento operário americano tentou desde o início alcançar liberdade às custas do
Negro. A Guerra Civil foi uma tentativa de trabalhadores brancos nos Estados Unidos
conseguirem terras ao oeste e salários mais altos ao confinar os Negros à escravidão e ao
sul. Isso significou que o Negro, antes e depois da emancipação, em sua autodefesa,
estava impelido à classe empregadora e esta soube rapidamente tirar vantagem disto.
Os empregadores brancos, de norte a sul, efetivamente deram trabalho aos
Negros quando homens brancos se recusavam a trabalhar com eles; quando ele furava
greve por pão e manteiga o empregador o defendia contra a turba violenta dos
trabalhadores brancos; eles deram a ele instituições educacionais enquanto o trabalhador
branco o teria deixado na ignorância; e até quando o movimento socialista veio
plenamente, os socialistas estavam com medo de fazer um apelo direto ao voto do Negro
porque tal apelo poderia militar contra as suas chances de atrair o trabalhador branco, de
norte a sul.
Portanto, enquanto a lógica do apelo socialista for apenas justiça aos
trabalhadores negros, ela joga uma parte pequena, comparativamente. Todo mundo é a
favor de justiça, desde que não custe nenhum esforço. Mas hoje as coisas estão mudando.
O Negro hoje está cada vez mais inteligente. Seu poder político está crescendo. E ele não
vai utilizá-lo de forma sentimental. Se o socialismo americano não apoiar o Negro
americano, o Negro americano não vai apoiar o socialismo americano. Se o Negro
reconhece de mais a mais que sua salvação, não apenas nos Estados Unidos, mas nas
Índias Ocidentais e na África, está na propriedade pública da riqueza e na socialização da
remuneração e se, além disso, o Partido Socialista apoia os direitos dos homens nos
Estados Unidos, sem considerar raça ou cor, de forma sincera e verdadeira, os Negros
verão gradualmente no Partido Socialista dos Estados Unidos seu próximo passo político.
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O Negro e o gueto de Varsóvia (1952)138

W.E.B. Du Bois139
Texto publicado em 1970

O seguinte discurso foi feito pelo Dr. Du Bois no evento “Jewish Life” 140 no
“Tributo aos lutadores do gueto de Varsóvia”, no Hotel Diplomat na cidade de
Nova Iorque em 15 de abril de 1952. O Dr. Du Bois enfatizou que pelo
conhecimento dos problemas enfrentados pelos Judeus e outros alvos de
opressão, é possível obter um entendimento mais completo da questão
Negra141.142

Eu fui à Polônia três vezes. A primeira vez foi há cinquenta e nove anos, quando eu era
um estudante na Universidade de Berlim. Eu estava falando com meu colega de escola,
Stanislaus Ritter von Estreicher, sobre o problema da raça na América, o que parecia a
mim, naquela época, o único problema racial e o maior problema social do mundo. Ele
colocou esse problema de lado. Ele disse “Você não sabe nada mesmo sobre os reais
problemas raciais”. Ele então começou a me falar sobre o problema dos poloneses e,
particularmente, da parte deles que foi incluída no império germânico; de sua educação
limitada; da recusa de que os deixassem falar sua própria língua; das poucas carreiras que
eles eram permitidos seguir; do insulto contínuo à sua cultura e vida em família.
Eu fiquei impressionado porque problemas raciais à época eram, para mim,
puramente problemas de cor e, principalmente, de escravidão nos Estados Unidos e de
semiescravidão na África. Eu prometi, esperançosamente, que quando eu tivesse férias
no verão eu o encontraria em sua casa na Cracóvia, na Polônia, onde seu pai era o
bibliotecário na universidade.

138

Texto original: DU BOIS, William Edward Burghardt. The Negro and the Warsaw ghetto. W.E.B. Du Bois
Speaks: Speeches and Addresses 1920-1963. Pathfinder, 1970. Editado por Philip S. Foner.
139 W.E.B. Du Bois foi um sociólogo, historiador, ativista, autor e editor estadunidense, Ph.D. pela Universidade
de Harvard. Enquanto um dos maiores intelectuais e ativistas do movimento negro, sua vasta produção ecoa
questões bastante atuais.
140 “Vida Judia” [N.T.].
141 Quando o autor utiliza a palavra “Negro” ou “Judeu”, o faz com letra maiúscula, o que reproduzimos nesta
tradução [N.T.].
142 [Nota dos organizadores] Comentário do editor na publicação feita originalmente na revista Jewish Life,
em abril de 1952, p. 14-15.
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Eu fui do sul da Alemanha para a Suíça e Itália, depois voltei por Veneza e Viena,
e depois saí pela Áustria, Checoslováquia, entrei na Polônia Alemã e lá, no caminho, eu
tive uma nova experiência com um novo problema racial. Eu estava viajando de
Budapeste pela Hungria até uma pequena cidade na Galícia, onde eu planejei passar a
noite. O taxista olhou para mim e perguntou se eu queria parar “unter die Juden”143. Eu
fiquei um pouco confuso, mas respondi “Sim”. Então eu fui a um pequeno hotel judeu em
uma pequena rua fora da rota. Lá eu entendi outro problema de raça ou religião, eu não
sabia qual, que tinha a ver com o tratamento e a segregação de grande número de seres
humanos. Eu segui para a Cracóvia, me tornando mais e mais consciente dos dois
problemas dos grupos humanos, e então voltei para a universidade, bem confuso sobre
meu próprio problema racial e seu lugar no mundo.
Gradualmente, eu fiquei consciente do problema Judeu do mundo moderno e
algo sobre sua história. Na Polônia, eu aprendi pouco porque a universidade, seus
professores e seus alunos estavam pouco conscientes do que era esse problema, como
isso os influenciava e o que ele significava na vida deles. Na Alemanha, eu o vi continuar
a interferir, mas sendo suprimido ou pouco mencionado. Eu lembro de uma vez que visitei
uma pequena cidade alemã em uma ocasião social. Um estudante alemão estava comigo
e quando eu fiquei desconfortável e percebi que aquilo não estava indo bem, ele me
tranquilizou. Ele sussurrou “Eles pensam que eu posso ser Judeu. Não é a você que eles
rejeitam, mas a mim”. Eu fiquei perplexo. Nunca havia me acontecido até então que
qualquer manifestação de preconceito racial poderia ser qualquer coisa além de
preconceito de cor. Eu sabia que esse jovem era puramente alemão, mas seu cabelo
escuro e seu rosto bonito levantavam suspeita entre nossos amigos. Depois eu fui
investigar mais a fundo esse novo fenômeno na minha experiência.
Treze anos depois eu passei novamente pela Polônia e por Varsóvia. Eu estava
mal, tanto física quando espiritualmente. Hitler estava no auge na Alemanha nos lugares
que eu havia visitado por cinco meses e eu sentia a tempestade que estava vindo. Eu
passei por Varsóvia para chegar na União Soviética apenas três anos antes do horror recair
sobre aquela cidade.
Mas em Berlim, antes de eu sair, eu senti algo sobre o problema Judeu e seu
crescimento na geração desde meus dias de estudante. Um dia eu fui ao quarteirão Judeu

143

“sob os judeus” [N.T.].
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e entrei numa livraria. Estava silenciosa e vazia. Depois de um tempo, um homem
apareceu na sala e muito calmamente me perguntou o que eu procurava. Eu mencionei
alguns livros e olhei os que ele me apontou. Nem eu nem ele dissemos mais nada. Eu senti
a suspeita dele e finalmente saí. Eu fui à noite na casa de um professor. Havia alguns
poucos americanos e alguns alemães presentes. As cortinas foram cuidadosamente
fechadas e então o professor falou. Ele defendia o programa nazista no principal – nas
políticas de emprego, moradia e rodovias; mas ele confessou francamente que ele estava
envergonhado do tratamento dispensado aos Judeus ou, ao menos, a alguns deles. Ele
culpou alguns severamente, mas ele tinha amigos entre eles e ele estava envergonhado
de seu tratamento.
Então à meia-noite eu entrei na Polônia. Estava escuro – escuro não apenas na
fumaça, mas na alma de seu povo, que cochichava à noite enquanto nós passávamos
lentamente pela escuridão das ferrovias.
Então, finalmente, há três anos eu estive em Varsóvia. Eu já vi alguma convulsão
política nesse mundo: os gritos e tiros em uma revolta racial em Atlanta; a marcha da “Ku
Klux Klan”; a ameaça de tribunais e da polícia; a negligência e desconstrução da habitação
humana; mas nada em minha mais ousada imaginação era igual ao que vi em Varsóvia em
1949. Eu teria dito antes de ver que era impossível para uma nação civilizada com
profundas convicções religiosas e excelentes instituições eclesiásticas; com literatura e
arte; a ameaçar seres humanos como os vi serem tratados em Varsóvia. Ali havia
destruição completa, planejada e total. Algumas ruas haviam sido tão destruídas que só
era possível dizer qual rua era usando fotos do passado. E sem falar no total de mortos,
na soma da destruição, a história dos aleijados e loucos, das viúvas e dos órfãos.
A coisa mais impressionante, claro, era a forma com que, em meio a todas essas
memórias de guerra e destruição, o povo estava reconstruindo a cidade com um
entusiasmo que era simplesmente inacreditável. Uma cidade e uma nação estava
literalmente se erguendo do mundo dos mortos. Então, em uma tarde, eu fui levado ao
antigo gueto. Eu sabia muito pouco de sua estória embora eu tivesse visitado guetos em
partes da Europa, particularmente em Frankfurt, na Alemanha. Aqui não havia muito a
ver. Havia apenas destroços e um monumento. E o monumento trazia novamente o
problema de raça e religião, que há tanto tempo era meu próprio problema particular.
Gradualmente, pela visão ou pela leitura, eu reconstruí a história dessa extraordinária
resistência à opressão e erro em um dia de completa frustração, em que havia inimigos
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de todos os lados: a resistência que envolveu morte e destruição de centenas e centenas
de seres humanos; um sacrifício deliberado em vida por um ideal maior diante do fato
que o sacrifício podia ser completamente em vão.
O resultado dessas três visitas, e particularmente de minha visão do gueto de
Varsóvia, não era um entendimento muito mais claro do problema Judeu no mundo do
que um entendimento real e mais completo do problema do Negro. Em primeiro lugar, o
problema da escravidão, de emancipação e castas nos Estados Unidos não era mais, na
minha concepção, uma questão separada e única como eu havia concebido por tanto
tempo. Não era nem mesmo unicamente a questão de cor e de características físicas e
raciais, que era particularmente uma coisa difícil para eu aprender, diante de uma vida
inteira em que a cor traçava uma linha eficiente e real da miséria. Não era meramente
uma questão de religião. Eu havia visto religiões de muitos tipos – eu havia sentado em
tempos xintoístas no Japão, nas igrejas Batistas da Georgia, na catedral Católica de
Colônia e na Abadia de Westminster.
Não, o problema racial em que eu estava interessado atravessava linhas de cor,
de características físicas, de credo e de status, e era uma questão de padrões culturais,
ensino pervertido, ódio e preconceito humano, que havia atingido todo tipo de pessoas e
causado interminável mal a todos os homens. Então o gueto de Varsóvia me ajudou a
emergir de um certo provincialismo social para uma concepção mais ampla do que a luta
contra a segregação racial, a discriminação religiosa, e a opressão por riqueza deveriam
se tornar se a civilização triunfasse e se espalhasse pelo mundo.
Lembro-me agora do meu colega da escola, Stanislaus. Ele já morreu há muito
tempo e morreu se recusando a ser um informante para os nazistas que conquistaram a
Polônia. Ele deu sua vida para uma causa maior. Quão ampla ela se tornou! O quanto ele
entendeu que atrás do problema polonês estava o problema Judeu e que tudo aquilo era
um só crime contra a civilização, eu não sei.
Lembro-me agora de uma cena na Polônia há mais de meio século. Foi de louvor
em uma igreja Católica. Os camponeses estavam apinhados juntos e ajoelhados. Estavam
em profunda sujeição a uma hierarquia poderosa. E disso, hoje, nós nos arrastamos e
lutamos e brigamos. Eles veem a luz.
Meu amigo Gabriel D'Arboussier, um africano, recentemente visitou Varsóvia e
escreveu “Na entrada da cidade se ergue um imponente mausoléu em memória aos 40
mil soldados do Exército Vermelho que caíram pela libertação de Varsóvia e que ali estão
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enterrados. Não é um cemitério separado dos vivos, mas o último lugar de descanso
desses gloriosos mortos, perto de quem os vivos se sentam e sopesam o sacrifício
daqueles a quem devem a vida. Se eu não tivesse visto nada além dele, o mausoléu por si
só já teria me ensinado o suficiente para entender a vontade de paz do povo polonês e
sua ligação à União Soviética. Mas há mais a ser dito e que não pode ser dito o suficiente:
dos trinta e dois milhões de habitantes da Polônia, seis milhões e meio morreram.
Também há Varsóvia, que foi 83 por cento destruída e sua população reduzida de mais de
um milhão a 22 mil habitantes, e o triste espetáculo do achatamento do gueto”.
Mas para onde estamos indo - para onde estamos nos desviando? Estamos
encarando guerra, taxação, ódio e covardia e, em particular, crescente divisão de
objetivos e opiniões dentro de nossos próprios grupos. Negros estão se dividindo por
classes sociais e vendendo suas almas para aqueles que querem guerra e colonialismo,
para se tornar parte da plutocracia que dá as ordens, e encorajando seus filhos a matar
“amarelos”144 145. Entre os Judeus há a mesma dicotomia e os mesmos conflitos internos,
que esquece a bravura do gueto de Varsóvia e os ossos dos milhares de mortos que ainda
se encontram enterrados sob aquela poeira. Tudo isso deveria levar ambos os grupos e
outros a reavaliar e reformular os problemas dos nossos dias, cuja solução não pertence
a apenas um grupo: o fim da guerra e a preparação para guerra; aumento de gastos para
escolas melhores do que as que temos ou estaremos propensos a ter em nosso presente
a negligência e supressão de educação; a contenção da liberdade de indústria para o bem
estar público; e em meio a tudo isso, o direito de pensar, falar, estudar, sem medo de
passar fome ou ir para a cadeia. Isso é um problema atual de todos os americanos e se
torna um problema premente para todo o mundo civilizado.

144

“Amarelos” era um termo insultuoso usado por soldados e oficiais americanos racistas para descrever
coreanos durante a guerra da Coreia. O termo foi revivido e usado para descrever o povo vietnamita na guerra
do Vietnã.
145 “Grooks”, no original [N.T.].
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4. Raça, trabalho e economia nos discursos de Du Bois: um
comentário

Beatriz Pereira dos Santos146

I – Introdução: a contribuição de Du Bois

William Edward Burghardt Du Bois foi um intelectual, filósofo, historiador, sociólogo,
escritor, poeta e ativista estadunidense com extensa contribuição para a luta social contra
o racismo, a escravidão e em defesa dos direitos civis da população negra. Nascido em
1868 em Massachusetts, estudou na Universidade Fisk, na Universidade Friedrich
Wilhelm em Berlim e foi o primeiro negro a obter um diploma de doutorado na
Universidade de Harvard em 1895, onde estudou história, ciências sociais e filosofia.
W. E. B. Du Bois, como ficou conhecido, atuava em diversas frentes contra o
colonialismo, o racismo e o capitalismo. Lecionou nas universidades de Wilberforce e
Atlanta nos Estados Unidos (EUA), fundou a “American Negro Academy” em 1897, a
revista “The Crisis”, da organização de direitos civis Associação Nacional para o Progresso
das Pessoas de Cor (NAACP), em 1910 e o grupo teatral Krigwa Players em 1926 no
Harlem. Além disso, colaborou para o “Niagara Movement”, para o Conselho de Assuntos
Africanos e para a própria NAACP. Além disso, participou e esteve à frente dos Congressos
Pan-africanos (DU BOIS, 2007a, p. 303). Uma série de ensaios por ele editados foi
apresentada à Comissão das Nações Unidas de Direitos Humanos em 1947. Apoiou a luta
das mulheres pelo direito ao voto, participou de diversos protestos, escreveu editoriais
para jornais, proferiu centenas de discursos, participou do Partido Socialista e anos mais
tarde se candidatou ao Senado aos 82 anos, em 1950, pelo Partido Trabalhista Americano
(American Labor Party).
Foi perseguido, teve seu passaporte negado diversas vezes para a participação de
eventos no exterior e foi indiciado por sua participação no Centro de Informações para a
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Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). E-mail: beatriz.santos@felipesantacruz.adv.br.
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Paz em 1951. No ano de 1961, filiou-se ao Partido Comunista dos EUA (HORNE, 2010, p.
185-186) e se mudou para Gana, a convite do presidente Kwame Nkrumah, para trabalhar
no projeto da Enciclopédia Africana. Lá, faleceu em 27 de agosto e 1963, data simbólica
por ser a véspera da marcha pelos direitos civis em Washington, DC, em que Martin Luther
King proferiu seu famoso discurso “I have a dream” (DU BOIS, 2007b; HORNE, 2010).
Entre suas principais obras, se destacam “The Philadelphia Negro” 147 (2007
[1899]) em que elabora um estudo sociológico e estatístico inédito da população negra
nos Estados Unidos e “As almas da gente negra” (1999 [1903]) dedicado a entender como
o racismo forjava a identidade das pessoas negras. Neste livro, Du Bois aborda “o
significado estranho de ser negro agora, no alvorecer do século XX” (1999, p. 49), trazendo
as causas materiais do racismo e os impactos deste na identidade negra.
Ao costurar seus argumentos com fatos históricos e narrativas de sua própria
observação, especialmente em “As almas da gente negra”, demonstrou que mesmo após
o fim da escravidão as leis e as práticas sociais continuavam a impedir a igualdade de fato,
diante de uma barreira racial que separava brancos e negros nos Estados Unidos. Essa
linha invisível não apenas suprimia a possibilidade de os negros acessarem oportunidades
e educação em condições iguais às dos brancos, mas ia além, impactando negativamente
a construção da identidade negra.
Em “As almas da gente negra”, Du Bois narra sua experiência pessoal de quando
se percebeu diferente dos brancos, compreendendo a existência de um “véu” que lançava
uma sombra sobre os negros, negando-os a consciência sobre si mesmos, permitindo que
se vissem apenas pelo olhar dos brancos. Havia uma dualidade, uma “dupla consciência”,
duas almas ou identidades: ser americano e negro ao mesmo tempo. Segundo ele, a
história do negro americano era lidar com esse conflito e com o desejo de fundir essas
duas identidades em uma melhor e mais verdadeira autoconsciência. O problema do
século XX era a barreira racial e era preciso que a sociedade erguesse o véu para que
houvesse de fato liberdade aos negros nos Estados Unidos (DU BOIS, 2007b).
Em sintonia com sua crítica ao véu que jogava sombra sobre a identidade e a
autoconsciência negra, implicando aos negros uma autopercepção forjada pelo olhar dos
brancos sobre o que era ser negro, Du Bois condenou duramente o movimento sindical e
o Partido Socialista dos Estados Unidos por não abordarem a questão racial, apontando

147

O Negro da Filadélfia, em livre tradução.
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que essa falha atuava inclusive contra os interesses dos trabalhadores brancos. No breve
discurso objeto de tradução nesta edição sobre a negação de justiça econômica aos
negros, a conclusão sinaliza que a união com os negros caminha no sentido dos interesses
dos trabalhadores brancos e do movimento sindical. Mais que isso, a integração da
questão negra no seio das reivindicações era central para o avanço do movimento dos
trabalhadores e do socialismo. De outro ângulo, a negação da justiça econômica aos
negros tornava impossível trazer justiça aos trabalhadores brancos.
Sua visão integral sobre as questões de raça, poder e trabalho é o eixo central de
seu trabalho. Como exemplo, Du Bois destacou que a cassação de direitos ligados ao voto
era uma questão essencial sobre o poder político que os empregadores brancos
ganhavam ao dividir os trabalhadores racialmente. A restrição aos direitos da população
negra incluía táticas de intimidação e manipulação de meandros legais para questionar e
restringir o registro de eleitores negros. Na Georgia, militantes da “supremacia branca”
divulgavam formas de questionar o registro ao voto dos negros nos condados. Como
exemplos, era possível questionar a idade (deveria ser maior de dezoito anos); dizer que
o eleitor não residia naquele condado pelo tempo mínimo de seis meses, ou de um ano
no estado; questionar o bom caráter e seu entendimento das obrigações como cidadão;
dizer que o cidadão era incapaz de ler, escrever ou entender e interpretar a constituição
(BERND, 1982).
Em razão da participação eleitoral dos negros, que representavam uma fatia cada
vez maior dos trabalhadores, Du Bois denunciou a manipulação do poder político por
forças reacionárias e grandes latifundiários nos estados do sul dos EUA como um
problema para todos os trabalhadores e para o crescimento do Partido Socialista. Neste
sentido, Du Bois apontou que o caminho para a construção de bases sólidas para o Partido
Socialista era o de reivindicar democracia para todos, a despeito da cor, tanto em
discursos, como em plataformas políticas.
Não obstante, isto contrariava as sugestões de grandes socialistas, uma vez que
as plataformas partidárias nada dispunham sobre a questão do trabalhador negro e,
mesmo quando mencionado, o tema não era desenvolvido apesar de representar metade
da força de trabalho nos Estados Unidos. Raça e classe se encontram amalgamadas no
argumento de Du Bois. É em razão de a questão do negro constituir a posição social do
branco que o partido socialista e os sindicatos deveriam incluir e entender a questão racial
como item constitutivo e inseparável da luta de classes.
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O exame feito pelo autor sobre as origens históricas das relações dos negros com
o movimento dos trabalhadores revela a forma artificial e gradual pela qual foram
paulatinamente construídas as profundas divisões raciais nos Estados Unidos. O
movimento dos trabalhadores foi trazido para os Estados Unidos por imigrantes e estes
encontraram no trabalhador negro uma espécie de “ameaça” em potencial, que deixava
o trabalhador branco sempre em alerta quanto à possibilidade de se ver rebaixado: ao
trabalhador negro eram relegados os trabalhos desprezados pelos trabalhadores
imigrantes. Assim, a identidade do trabalhador branco (e a própria noção de “supremacia
branca”) foi construída na distinção entre negros e brancos, inclusive do ponto de vista
material – salarial, como Du Bois melhor desenvolve em “Black Reconstruction in
America” (2013 [1935]). Mesmo quando o movimento socialista chegou nos Estados
Unidos, receou fazer uma inflexão em direção à causa negra para não afastar os
trabalhadores brancos. Até então, os socialistas defendiam justiça aos trabalhadores
negros, o que se resumia a discursos um tanto vagos, sem esforços de natureza mais
concreta.
No presente artigo, a trajetória de Du Bois será abordada para compreender como
suas experiências pessoais afetaram sua contribuição intelectual, especialmente seu
entendimento que tornava indissociáveis as questões racial, laboral e econômica. Suas
diversas viagens o fizeram ampliar a noção de preconceito para além da questão de cor a
partir de vivências em países que atravessaram a segunda guerra mundial sob o fascismo.
Em razão de uma visão mais ampla da questão do preconceito, Du Bois também
elaborou de forma mais complexa seu entendimento sobre a questão racial para agregar
aspectos da economia política, do trabalho e de classe, não de forma acessória, mas como
fundantes do racismo. Tais aspectos foram e são experimentados não apenas nos Estados
Unidos, mas em diversas partes do mundo, o que permite traçar um fio condutor na
contribuição de Du Bois que confere capacidade de análise para diversas regiões e
contextos.
Sua visão integral sobre o racismo não se resumia, no entanto, à noção de que a
raiz do racismo se encontrava meramente em questões de fundo econômico. A cultura e
a educação foram objeto de discursos de Du Bois inclusive após a segunda guerra mundial,
como parte de um conjunto de medidas necessárias tanto para criar condições para a
organização dos trabalhadores, como para fomentar a liberdade de pensamento, fatores
indispensáveis para a emancipação humana e o fim do racismo.
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Em seus discursos, Du Bois também criticou a situação política do movimento
sindical e a falta de integração da questão racial em suas plataformas políticas. O
desenvolvimento do movimento dos trabalhadores no Brasil, como se pretende elaborar
neste artigo, experimentou disputas semelhantes àquelas estudadas por Du Bois e pode
ser lida a partir de determinados conceitos formulados por ele e, em especial, de ideias
desenvolvidas em seus discursos proferidos no calor dos acontecimentos da primeira
metade do século XX.

II – O racismo além dos Estados Unidos: o impacto da experiência do fascismo na
contribuição intelectual de Du Bois

Embora tenha dedicado sua vida à intervenção política e à produção intelectual em favor
da igualdade dos negros nos Estados Unidos, a experiência de Du Bois em diversas viagens
o estimulou a formular uma contribuição ainda mais ampla para a questão da
discriminação. Em uma lista não exaustiva, ele esteve na Inglaterra, Portugal, Itália,
Áustria, Checoslováquia, União Soviética, Alemanha, Suíça, Polônia, China, Japão,
Trinidad, Jamaica, Cuba, Nigéria e Gana, sem contar as viagens dentro dos Estados Unidos.
Não apenas a variedade, mas o momento histórico de particular ebulição em que
Du Bois foi a esses países o permitiu ter um ponto de vista historicamente privilegiado
sobre acontecimentos centrais como as duas guerras mundiais e, principalmente, a
ascensão do nazifascismo. Sua vivência em diversos contextos o permitiu compreender e
ampliar a ideia de barreira racial para identificar o que há de comum entre as experiências
vividas em todos esses países. Apesar de cada localidade ter suas particularidades, a
barreira racial é global porque nela se funda a sociabilidade capitalista, necessariamente
dependente da divisão dos trabalhadores. Essa compreensão sinaliza, então, a demanda
de união da classe trabalhadora a despeito de raça e o entendimento unitário das noções
de classe e raça.
Em 1952, no discurso “O Negro e o gueto de Varsóvia”, Du Bois relata como
mudou sua compreensão sobre a amplitude das questões raciais a partir das suas
experiências pessoais, nas diversas viagens que fez pela Europa. Foi na Polônia e na
Alemanha em que pode ver como os judeus foram tratados e como os poloneses eram
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alvo de cruéis formas de discriminação e segregação, que iam além da cor ou da
fisionomia, do status e mesmo da religião.
Du Bois relata suas três passagens pela Polônia, em 1893, 1906 e 1949 –
momentos históricos sobremaneira distintos – em que pode perceber desde preconceitos
travestidos de “mal estar” em ocasiões sociais até a destruição completa do gueto de
Varsóvia, terminando por reconhecer a resistência e o ímpeto para a paz que movia a
reconstrução da cidade em sua última passagem pelo país.
Naquelas oportunidades, presenciou formas de discriminação racial que
desafiavam a sua compreensão, até então, de que a cor e a barreira de raça eram as
questões centrais, tendo contato com novas formas que incluíam a cultura e a religião. Se
em 1903 Du Bois havia escrito em “As almas da gente negra” que a linha racial era o
principal problema posto em seu tempo, o gueto de Varsóvia e suas passagens pela
Alemanha e Polônia redimensionaram sua concepção do que deveria ser a luta contra a
segregação racial, a discriminação religiosa e a opressão econômica.
O desastre humanitário de Varsóvia tornou mais fluida sua noção de
discriminação para além das barreiras de cor, uma vez que havia espalhado sofrimento
para um enorme contingente de pessoas. Embora Du Bois não tenha desenvolvido uma
análise mais profunda da relação entre racismo e fascismo, torna-se possível ver o
fascismo não apenas como o antissemitismo, mas com uma relação mais ampla de
hierarquização e inferiorização racial e de aposta na divisão como forma de domínio.
Outro aspecto interessante deste discurso de Du Bois é a percepção da escalada
do fascismo a partir de suas visitas. Em sua primeira passagem, ainda no final do século
XIX, ele notara dois aspectos tão conflitantes quanto significativos. O primeiro foi que o
preconceito já era significativamente deflagrado: a mera presença de um possível judeu
em uma reunião na Alemanha causava um estranho mal-estar. A escolha de um hotel em
uma região judia era percebida com estranhamento. Contraditoriamente, o segundo
aspecto foi a ausência da questão dos judeus nas universidades, tanto na Polônia quanto
na Alemanha, no qual relata que professores e alunos sequer estavam conscientes de
como aquele problema os influenciava, do que significava na vida deles e como os
impactava. Havia um descompasso entre práticas sociais discriminatórias, a falta de
percepção e atenção por parte das universidades à época para aquele problema.
Na segunda visita, quando esteve na Alemanha e na Polônia, a tensão ganha
relevo. Havia um clima ainda maior de estranhamento e desconfiança no ar, que ele
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traduz pela visita a uma livraria vazia de um judeu, em que foi atendido à voz baixa,
timidamente, sob um silêncio suspeito. Na mesma visita, ao participar de uma reunião na
Alemanha, as cortinas tiveram de ser fechadas para que o professor pudesse confessar
que, apesar de concordar com o programa nazista para empregos, habitação e rodovias,
estava envergonhado do tratamento dispensado aos judeus. Fazia críticas duras, mas dizia
ter amigos entre os que perpetravam aquele tratamento. Há um fio condutor entre os
descompassos vistos na primeira e na segunda visita, tanto no mal-estar social quanto nos
silêncios reveladores.
Havia um problema social manifesto, no caso o judeu, que primeiramente era
desconsiderado pela academia numa espécie de ensaio sobre a cegueira. Quando se
tornou inevitável reconhecer as graves implicações dos conflitos sociais provocados por
aquele problema, as críticas eram feitas sob reservas em razão das relações pessoais
envolvidas. O lamentável espetáculo que se seguiu já é conhecido: perseguição,
destruição e genocídio.
A terceira e última viagem, em 1949, foi quando Du Bois pôde ter contato com
toda a destruição que o nazismo havia provocado, mas também uma pujante história de
memória e resistência. A experiência naquelas viagens se revelou central para entender
que a questão racial sobre a qual estava seu principal interesse de pesquisa atravessava
barreiras de cor, aspectos físicos, crenças e estava relacionado a padrões de cultura,
ensino, ódio e preconceito.
Diante da evolução das situações presenciadas, em paralelo com a ascensão do
fascismo, Du Bois passa a compreender a questão racial além da cor, em um arranjo que
depende da educação, do engajamento dos intelectuais e da cultura. Sem resvalar em
uma ideia estanque de que o modelo econômico, polarizado entre capitalismo e
socialismo no pós-guerra, implicaria na superação das desigualdades e da emancipação
humana, Du Bois também nunca se afastou de uma concepção anticapitalista e de sua
proximidade com o movimento socialista, guardadas suas críticas.
Partindo de uma perspectiva anticapitalista para a promoção da emancipação
humana, sua crítica se voltava para os aspectos que eram deixados ocultos às perspectivas
socialistas que por vezes deixavam de lado a raça ou a tratava de forma isolada. Assim,
dentro de uma proposta contrária ao capitalismo, Du Bois reafirmava que a questão racial
precisava ser abordada junto à cultura e à educação.
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III – Cultura e educação no complexo arranjo entre economia e a questão racial

Apesar da flagrante destruição causada pela segunda guerra mundial que, à época do
discurso de Du Bois, era recentíssima, novas divisões já se insinuavam, notoriamente
entre negros e vietnamitas em razão da guerra travada pelos Estados Unidos. Diante do
rastro de aniquilação causado pela segunda guerra e do surgimento de preconceitos
reconfigurados no pós-guerra, Du Bois (1970c) formulava sua avaliação sobre o que
deveria ser o centro das reivindicações dos movimentos sociais: o fim das guerras, a
segurança alimentar, indústrias voltadas para o interesse do povo, o aumento de
financiamento da educação, a liberdade de pensamento e estudo.
A educação estava no centro das preocupações de Du Bois, que foi professor
universitário durante a maior parte de sua vida. No citado discurso (1970c), chamou
atenção, mais de uma vez, para o papel das universidades, professores e alunos para sua
ausência de uma percepção e uma crítica mais ostensiva à discriminação. No entanto, Du
Bois já havia se debruçado em outra ocasião sobre o sentido da educação dos negros em
sua conferência “Educação e Trabalho” (1970a) proferida em 1930 na Universidade de
Howard.
A redução do analfabetismo nos Estados Unidos na virada do século XIX para o
século XX e as melhorias nas técnicas de agricultura e trabalhos manuais haviam cumprido
um papel civilizatório, removendo estigmas e construindo pontes entre brancos e negros.
Du Bois apontava que o objetivo das escolas era voltado para a inserção prática do negro
nas indústrias. Mas por um descompasso daquele tempo, as técnicas que estavam sendo
ensinadas nas escolas aos negros já estavam defasadas em face do rápido
desenvolvimento do maquinário. As escolas dos negros tinham por base o ensino de
técnicas de indústria prevalentes em 1895, que incluíam técnicas de agricultura,
carpintaria, construção civil, metalurgia, costura, sapataria e cozinha, por exemplo.
Aquelas escolas não tinham financiamento suficiente para se adaptar às novas
tecnologias e máquinas que exigiam o aprendizado de novas técnicas que, sem dúvida,
poderiam ser aprendidas pelos negros. Contudo, o novo maquinário demandava quantias
cada vez maiores de capital, que aquelas escolas não possuíam e então forjou-se uma
percepção de que apenas os brancos, que estudavam em escolas com maior
financiamento, poderiam trabalhar nessas fábricas.
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Mas não era apenas uma questão de financiamento. Os professores dos
estudantes negros deveriam ser pessoas conectadas ao mundo em que viviam,
conscientes de que seus alunos tinham um lugar precário e seu desenvolvimento pessoal
na vida dependia de ter um trabalho decente. Desse modo, seus campos do saber
deveriam estar relacionados com o problema prático e concreto de como ganhar a vida,
sem deixar de ser guiado por ideais e por sua vocação.
A educação não possuía importância apenas para a entrada no mercado de
trabalho de forma qualificada, mas para descortinar o “véu” lançado sobre o negro, que
tinha sua autopercepção forjada pelo olhar dos brancos sobre o que era ser negro. O
desenvolvimento intelectual e educacional da população negra se relacionava
diretamente, portanto, com a construção de uma identidade autopercebida. A
consciência da precariedade do estudante ou intelectual negro no mundo não deveria ser
ignorado, mas sim mediar sua relação com seu próprio desenvolvimento pessoal e sua
inserção no mercado de trabalho.
O papel da academia na ascensão do fascismo, seja pelos apoiadores diretos, seja
por aqueles que se omitiram a fazer uma crítica contundente, dialoga com a necessidade
de situar o intelectual no mundo em que vive. Uma concepção emancipatória demanda
que a produção intelectual esteja conectada com as implicações materiais, políticas e
culturais do seu contexto.
As distorções no financiamento das escolas de brancos e negros também evoca o
conceito de barreira racial, sem estar descolado das disparidades econômicas. A falta de
investimento era, de um lado, fruto da segregação racial nos EUA, e de outro lado a
reforçava, aprofundando as diferenças entre trabalhadores brancos e negros e gerando,
através da clivagem educacional, distorções materiais mais intensas e a falsa percepção
de que apenas os brancos poderiam trabalhar nas indústrias mais modernas.
Do ponto de vista econômico, a educação proporciona, por meio do
conhecimento técnico, a melhoria do acesso ao emprego, a melhores salários e condições
de vida. Por outro lado, culturalmente a educação permite compreender as origens das
opressões e seu combate de maneira mais eficiente. Os reflexos das distinções entre a
educação de brancos e negros possuem consequências que atravessam gerações, tanto
no aspecto material quanto no aspecto cultural que tais distinções provocavam.
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IV – O racismo amalgamado à questão econômica: a visão unitária de Du Bois

Ao tratar da questão negra, Du Bois (1970a) não apenas trata do fim da escravidão ou do
racismo, mas a coloca fundamentalmente em termos econômicos. Ao longo do seu
discurso de 1929, reivindica a propriedade pública da riqueza, a socialização da renda e a
justiça econômica. Sua elaboração integra as liberdades física e econômica, construindo
as bases de uma emancipação que harmoniza, em seu interior, a questão racial e
econômica de forma unitária.
Para Du Bois, a reivindicação de integração do debate racial não significa a
exclusão ou menosprezo às pautas econômico-redistributivas, nem o menosprezo à
cultura ou ao movimento sindical. Pelo contrário, a questão racial está umbilicalmente
ligada à desigualdade econômica, a despeito das elaborações posteriores em torno do
deslocamento do trabalho do centro das questões sociais (GORZ, 1989; OFFE, 1989) ou
dos movimentos sociais, assumindo a cultura o eixo central das reivindicações
(TOURAINE, 1989).
A cultura e a educação se relacionam diretamente com a situação econômica dos
indivíduos e sua inserção no mundo do trabalho, sob a mediação das disparidades raciais,
um conjunto que não pode ser lido sem reconhecer os impactos do capitalismo nas
relações sociais e as limitações que este impõe para a emancipação humana.
Neste sentido, o discurso de Du Bois (1970a) também indica que a inclusão da
identidade racial nas reivindicações dos movimentos sociais não representa o fim das
reivindicações de fundo econômico. Como analisou Andréia Galvão (2008) sobre os
movimentos sociais no século XXI, as identidades étnicas e ocupacionais e as condições
de classe se articulam no bojo dos conflitos sociais.
No entanto, na construção de pautas de reivindicação, discursos, plataformas
políticas os movimentos nem sempre deram a devida prioridade à questão racial, nem os
intelectuais que os estudaram deram a devida atenção à participação dos negros nestes
movimentos. Du Bois elaborou sobre estas ausências em seu tempo a partir de questões
bastante práticas percebidas no movimento socialista e de trabalhadores, que permitem
refletir sobre a situação brasileira.

128

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

V – A questão negra e o trabalho: possibilidades de análise para o contexto brasileiro

É possível vislumbrar alguns paralelos com o nascimento do movimento sindical brasileiro
que sofreu influências importantes dos imigrantes no início do século XX, ao que se pode
inclusive atribuir suas influências anarquistas, como narra Luiz Werneck Vianna (1999). O
autor examina o florescimento do sindicalismo brasileiro, no qual a participação de
estrangeiros foi objeto de duras restrições. O reconhecimento dos sindicatos era mediado
pelo Ministério do Trabalho148 e por força de decreto deveriam observar uma série de
disposições.
Os sindicatos deveriam possuir dois terços de associados brasileiros e, para cargos
de chefia, aqueles que fossem naturalizados deveriam possuir ao menos dez anos de
residência no Brasil. Se estrangeiro, o prazo era acrescido de mais dez anos (VIANNA,
1999, p. 146-147). A indisfarçável intenção era afastar as lideranças sindicais de origens
estrangeiras dos sindicatos diante de suas relações com os movimentos anarquistas,
socialistas e comunistas. Assim, a literatura dá destaque para a questão da participação
do imigrante na formação do sindicalismo brasileiro diante da conexão com movimentos
organizados de projeção internacional.
No entanto, não se pode considerar que as lideranças sindicais se resumiam aos
imigrantes. Em termos da historiografia dedicada ao trabalho, Álvaro Pereira Nascimento
(2016) reabre o debate sobre a ausência dos trabalhadores negros nas análises sobre o
movimento operário e a composição da classe trabalhadora, apontando a fragilidade do
argumento histórico de que, após a Abolição, os imigrantes teriam substituído os exescravos na força de trabalho.
Enquanto os pesquisadores da escravidão no Brasil situavam uma presença
significativa do negro em vários ramos de atividade, inclusive o industrial, Nascimento
(2016) aponta que as pesquisas que tratavam do movimento operário se pautavam pelo
“paradigma da ausência”, sequer investigando a presença do negro nos movimentos. E
que era inverossímil fazer a transposição entre um momento histórico em que os negros
escravizados se organizaram coletivamente em torno da bandeira da liberdade,
protestando, fazendo greves e pleiteando alforrias junto a tribunais para um momento
seguinte em que somente os imigrantes dominavam a “cena” das mobilizações operárias.

148

Decreto nº 19.770 de 1931.
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O próprio enfrentamento da escravidão está fundado na aspiração pelo trabalho
livre, de forma indissociável. A hipótese é que a herança das lutas pela liberdade daqueles
que foram escravizados ainda não foi devidamente conhecida e reconhecida pelos
pesquisadores do trabalho, de modo a conjurar uma compreensão integral que envolva
as lutas por trabalho e liberdade de forma não compartimentada.
Se no Brasil os trabalhadores negros participavam ativamente da classe
trabalhadora, mas não tinham sua participação devidamente reconhecida, nos Estados
Unidos Du Bois fazia advertência semelhante ao dizer que o movimento sindical atuava
sem dar atenção às demandas da fração negra da classe operária e sua emancipação. Du
Bois (1970a) defendia que o Partido Socialista precisava se abrir de forma franca e sincera
para reivindicar os direitos de todos os trabalhadores, incluindo a questão negra, para
que os negros então vissem no Partido Socialista seu próximo passo político.
A partir do seu breve discurso sobre a “negação de justiça econômica aos
negros”, proferido em fevereiro de 1929, é possível notar que a reivindicação de união
dos trabalhadores de todas as raças, assim como a integração das questões pertinentes
aos negros no interior dos movimentos sociais de trabalhadores remonta, pelo menos, à
primeira metade do século XX. E, no Brasil, a organização e a mobilização de trabalhadores
não começou nos sindicatos, mas muito antes, em torno principalmente da Abolição.
Percebe-se que Du Bois aponta a ausência de debates e elaborações sobre a situação
negra e a sua denúncia constitui, em si, evidência histórica de que, ainda que o
movimento socialista ou de trabalhadores não o fizesse, ao menos já se podia perceber a
imprescindibilidade da integração das questões raciais no bojo dos movimentos sociais.
Além disto, a reflexão de Du Bois afasta argumentos preconceituosos sobre as
razões pelas quais não havia integração da causa negra nos movimentos laborais e
socialistas, colocando em evidência as dimensões históricas que revelam como foram
construídos, paulatinamente, o preconceito racial, os distanciamentos e as desconfianças
entre trabalhadores negros e brancos nos Estados Unidos.
No sentido de como podemos compreender a construção da “barreira racial” no
Brasil, o estudo de Sérgio Costa e Guilherme Leite Gonçalves (2020) sobre o porto do Rio
de Janeiro narra de que forma o desembarque de pessoas escravizadas na região se
inseria em um processo de afastamento e invisibilização da escravidão, ao selecionar
geograficamente uma região segregada da cidade para a chegada dos navios. Essa escolha
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trouxe diversas implicações urbanas, dentre elas, uma disjunção entre as áreas habitadas
pelas classes populares e mais abastadas.
Essa clivagem trouxe consequências e ritmos de desenvolvimento diversos para
as classes sociais, produzindo um encadeamento próspero para as áreas mais ricas,
enquanto as áreas populares enfrentavam as consequências nefastas do processo
escravocrata. Ao mesmo tempo, a chegada e a instalação das pessoas escravizadas no
espaço urbano eram feitas de forma a dissimular suas implicações negativas nos espaços
da classe dominante, sem que esta deixasse de colher os benefícios econômicos da
exploração advinda da escravidão.
De outro giro, esse processo não se deu sem contradições. Costa e Leite (2020)
argumentam que o desembarque da Corte real em 1808 intensificou paradoxos como
uma maior liberdade às mulheres brancas, que se viram em uma sociedade com maior
dinamismo cultural, econômico e educacional, ao mesmo tempo em que houve
intensificação do tráfico de mulheres negras escravizadas e de sua integração no processo
de acumulação. A barreira racial, tanto nos Estados Unidos, como aqui, traçava uma linha
que demarcava de forma muito eficiente onde havia miséria ou riqueza, escravidão ou
liberdade.
Ao evocar Du Bois para refletir sobre as características brasileiras, tem-se que a
relutância, por ação ou omissão, dos movimentos sociais e dos partidos políticos em dar
espaço à questão racial no bojo de suas plataformas de atuação não é um movimento
recente. A integração – ou não – da questão negra nos movimentos, e o ocultamento de
sua participação por parte da produção intelectual, também podem ser entendidas à luz
do “véu” que projeta uma sombra sobre os negros e sua autopercepção, ao ter a leitura
da participação do negro mediada pela visão dos brancos. Já a profunda clivagem das
consequências da escravidão no desenvolvimento social e no espaço urbano podem ser
vistas sob a perspectiva da barreira racial que se levanta para demarcar condições sociais
e econômicas.

VI – Considerações finais

Du Bois demonstra que seu desenvolvimento intelectual o levou no sentido de uma
compreensão mais fluida da questão racial a partir da experiência dos judeus, ampliando
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suas concepções emancipatórias para além da cor, mas jamais de forma isolada. Ao trazer
suas memórias (1970c), elaborou sobre as restrições culturais e religiosas, mas também à
restrição ao acesso à educação e à obtenção de ocupações por parte dos poloneses que
viviam sob o império germânico como parte do edifício discriminatório do nazismo,
conectando novamente no interior de seu argumento as questões de economia, trabalho
e uma noção mais ampla das questões discriminatórias. Partindo de Du Bois, pode-se
pensar em concepções de antirracismo e antifascismo que tenham em comum a
contrariedade à hierarquização e inferiorização raciais e, ao fim e ao cabo, que sejam
contrários aos diferentes empreendimentos de divisão da classe trabalhadora.
Sua concepção unitária também é percebida ao tratar sobre cultura e educação,
onde se pode vislumbrar a integração entre raça, trabalho e aspectos econômicos e, mais
que isso, uma sinalização de onde devem estar centrados os esforços para a emancipação
humana e o que não pode ser deixado de lado nesse processo. Sem resvalar em uma
concepção amorfa de que a educação é a solução para todos os problemas, defende que
a educação para a emancipação deve ser valorizada tanto no financiamento quanto para
o desenvolvimento de uma autopercepção construída a partir de seu próprio olhar, em
vez de mediada pela visão branca.
Por sua vez, o trabalho, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho e sua
relação com a barreira racial demandam uma perspectiva que aborde a cultura e a
educação como fatores centrais para lidar com a situação concreta dos alunos e suas
necessidades imediatas e viabilizar seu desenvolvimento no trabalho. A educação para a
emancipação jamais pode ignorar discriminações presentes na sociedade em que se
insere e, mais ainda, deve estar efetivamente engajada na superação das mesmas.
Assim, os intelectuais precisam estar engajados no mundo em que vivem e atuar
firmemente contra as discriminações. O testemunho de Du Bois da negligência da
intelectualidade perante o fascismo emana, para o restante de sua produção, a
preocupação com uma educação e cultura que integrem a questão racial como
indissociável dos demais problemas políticos, econômicos e sociais.
No sentido dessa compreensão integral, a construção do espaço urbano marcado
por uma barreira racial fundada na invisibilização da escravidão e que se relaciona
diretamente com a acumulação capitalista permite evocar o pensamento de Du Bois para
o Brasil. A seu turno, o “paradigma da ausência” da negritude nos movimentos sociais traz

132

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

para a intelectualidade a responsabilidade e a necessidade de superação das análises que
ocultam a participação do negro nas lutas sociais.
A denúncia de Du Bois quanto à ausência da temática da discriminação no
movimento socialista e sindical, notadamente centrado em pautas econômicas como
emprego e renda, permite traçar algumas reflexões sobre o caso brasileiro. Du Bois
argumenta que o sucesso dos movimentos sociais depende da efetiva integração da
emancipação dos negros entre suas reivindicações, uma vez que os empregadores
apostam na barreira racial que divide a classe trabalhadora como ferramenta para
perpetuar a dominação.
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Mussolini e o Fascismo (1925)149

José Carlos Mariátegui150
Texto publicado em 1925

Fascismo e Mussolini são duas palavras consubstanciais e solidárias. Mussolini é o
animador, o líder, o duce máximo do fascismo, que por sua vez é sua plataforma, tribuna
e veículo. Para explicarmos uma parte desse episódio da crise europeia, recorramos
rapidamente à história dos fasci e de seu caudilho.
Mussolini, como se sabe, é um político de origem socialista. Não teve dentro do
socialismo uma posição centrista nem moderada, mas sim extremista e incandescente.
Teve um papel condizente com seu temperamento, já que é, espiritual e organicamente,
um extremista: está na extrema esquerda ou na extrema direita. De 1910 a 1911, foi um
dos líderes da esquerda socialista e, em 1912, dirigiu a expulsão do seio socialista de
quatro deputados partidários da colaboração ministerial: Bonomi, Bissolati, Cabrini e
Podrecca. Passou então a dirigir o jornal Avanti. Vieram em seguida 1914 e a Guerra. O
socialismo italiano exigiu a neutralidade do país, mas Mussolini, invariavelmente inquieto
e beligerante, se rebelou contra o pacifismo de seus correligionários e defendeu a
intervenção da Itália no conflito. Inicialmente deu a seu intervencionismo um enfoque
revolucionário, sustentando que estender e radicalizar a guerra significaria apressar a
revolução europeia. Mas, na realidade, em sua postura intervencionista havia uma
psicologia guerreira que não combinava com a atitude tolstoyana e passiva de
neutralidade. Em novembro de 1914, Mussolini abandonou a direção do Avanti e fundou
em Milão Il Popolo d'Italia para defender o ataque à Áustria. A Itália se uniu à Entente.

149
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150 José Carlos Mariátegui (1894 – 1930) foi sociólogo, jornalista e ativista peruano. Foi um dos maiores
pensadores do marxismo latino-americano. Sua obra de maior destaque é Sete Ensaios de Interpretação da
Realidade Peruana.
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Mussolini, o propagandista da intervenção, foi também, consequentemente, um soldado
da intervenção.
Chegaram a vitória, o armistício e a desmobilização. Tudo isso trouxe também um
período de ociosidade para os intervencionistas. D'Annunzio, nostálgico de gestas e
epopeias, realizou a aventura de Fiume, enquanto Mussolini criou os fasci di
combattimento: lanças ou feixes de combatentes. Mas na Itália o momento era
revolucionário e socialista. Para aquele país, a guerra havia sido um mau negócio. A
Entente lhe havia concedido uma magra participação no butim. Esquecida da contribuição
das armas italianas para a vitória, lhe havia regateado teimosamente a possessão de
Fiume. A Itália, em suma, havia saído da guerra com uma sensação de descontentamento
e de desencanto. Realizaram-se, sob essa influência, as eleições, e os socialistas acabaram
conquistando 155 cadeiras no Parlamento. Mussolini, candidato por Milão, foi
estrondosamente derrotado pelos votos socialistas.
Mas esses sentimentos de decepção e de depressão nacionais eram propícios a
uma violenta reação nacionalista. E foram a raiz do fascismo. A classe média em geral é
peculiarmente suscetível aos mais exaltados mitos patrióticos, e a italiana,
particularmente, sentia-se distante e adversária da classe proletária socialista: não
perdoava sua atitude de neutralidade, seus altos salários, os subsídios do Estado e as leis
sociais que durante e depois da guerra havia conseguido pelo medo da revolução. A classe
média padecia e sofria com a ideia de que o proletariado, neutro e até mesmo derrotista,
acabasse usufruindo de uma guerra que havia rejeitado e cujos resultados desvalorizava,
diminuía e desdenhava. Esse mau humor da classe média encontrou um lar no fascismo.
Mussolini atraiu, assim, a classe média a seus fasci di combattimento.
Alguns dissidentes do socialismo e do sindicalismo se alistaram nos fasci,
contribuindo, com sua experiência e sua destreza, na organização e captação de massas.
O fascismo não era, todavia, uma seita programática e conscientemente reacionária e
conservadora: ele se considerava revolucionário. Sua propaganda tinha matizes
subversivos e demagógicos. Posicionava-se, por exemplo, contra os novos ricos. Seus
princípios - de tendências republicanas e anticlericais - estavam impregnados de uma
confusão mental da classe média que, instintivamente descontente e desgostosa com a
burguesia, era vagamente hostil ao proletariado. Os socialistas italianos cometeram o erro
de não usar armas políticas sagazes para modificar a atitude espiritual da classe média.
Mais ainda, acentuaram a inimizade entre o proletariado e a piccola borghesia - assim
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chamada e tratada de forma desdenhosa por alguns solenes teóricos da ortodoxia
revolucionária.
A Itália entrou num período de guerra civil. Assustada pelas chances da revolução,
a burguesia, solícita, armou, abasteceu e estimulou o fascismo; e o empurrou à
perseguição truculenta do socialismo, à destruição dos sindicatos e cooperativas
revolucionárias, à quebra de greves e insurreições. O fascismo se converteu, assim, numa
milícia numerosa e aguerrida e acabou por ser mais forte que o próprio Estado. Então
reclamou o poder. As brigadas fascistas conquistaram Roma, e Mussolini, em “camisa
negra”, ascendeu ao governo, obrigando a maioria do Parlamento a lhe obedecer e
inaugurando um regime e uma era fascista.
Sobre Mussolini se escreveu muita ficção e pouca realidade. Por causa de sua
beligerância política, quase não é possível uma definição objetiva e nítida de sua
personalidade e sua figura. Algumas definições são ditirâmbicas e cortesãs; outras,
rancorosas e panfletárias. Mussolini é conhecido, episodicamente, através de anedotas e
fotografias. Diz-se, por exemplo, que ele é o artífice do fascismo. Acredita-se que
Mussolini “fez” o fascismo. Ora, Mussolini é um agitador treinado, um organizador
experimentado, um personagem vertiginosamente ativo. Sua atividade, seu dinamismo e
sua tensão influíram enormemente no fenômeno fascista. Mussolini, durante a campanha
fascista, falava em três ou quatro cidades num mesmo dia: usava o avião para ir de Roma
a Pisa, de Pisa a Bolonha, de Bolonha a Milão. Ele é voluntarista, dinâmico, verborrágico,
italianíssimo, singularmente dotado para agitar as massas e excitar multidões: foi o
organizador, o animador, o condottiere do fascismo. Mas não foi seu criador, não foi seu
artífice.
Extraiu de um estado de ânimo um movimento político; mas não modelou esse
movimento à sua imagem e semelhança, nem deu um espírito nem um programa ao
fascismo. Ao contrário, foi o fascismo que deu seu espírito a Mussolini. Sua
consubstanciação e identificação ideológica com os fascistas o obrigou a exonerar e a
purgar seus últimos resíduos socialistas. Mussolini precisou assimilar o anti-socialismo e
o chauvinismo da classe média para enquadrá-la e organizá-la nas fileiras dos fasci di
combattimento, assim como teve de definir sua política como reacionária, anti-socialista
e anti-revolucionária. O caso de Mussolini se distingue nesse sentido dos casos de
Bonomi, de Briand e outros ex-socialistas. Bonomi e Briand nunca se viram forçados a
romper explicitamente com sua origem socialista. Atribuíram-se, isto sim, um socialismo
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mínimo, homeopático. Mussolini, ao contrário, chegou a dizer que se envergonhava de
seu passado socialista, como um homem maduro se envergonha de suas cartas de amor
de adolescente, e saltou do socialismo mais extremo ao conservadorismo mais radical.
Não atenuou nem reduziu seu socialismo: abandonou-o total e integralmente. Seus rumos
econômicos, por exemplo, são adversos a uma política de intervencionismo, de estatismo,
de fiscalismo. Não aceitam o tipo transacional de Estado capitalista e empresário: tendem
a restaurar o tipo clássico de Estado arrecadador e policial. Seus pontos de vista de hoje
são diametralmente opostos aos de ontem. Mussolini era convicto de suas ideias ontem
como é hoje. Qual foi, então, o mecanismo ou processo de sua conversão de uma doutrina
a outra? Não se trata de um fenômeno cerebral; trata-se de um fenômeno irracional. O
motor dessa mudança de atitude ideológica não foi a ideia; foi o sentimento. Mussolini
não se desembaraçou de seu socialismo, nem intelectual, nem conceitualmente. O
socialismo não era nele um conceito, mas sim uma emoção, do mesmo modo que o
fascismo tampouco é nele um conceito, mas sim também uma emoção. Observemos um
dado psicológico e fisionômico: Mussolini nunca foi um intelectual, mas sim um
sentimental. Na política e na imprensa não foi um teórico nem um filósofo, mas sim um
retórico e um condutor. Sua linguagem não foi programática, nem principista, nem
científica, mas sim passional e sentimental. Os discursos mais fracos de Mussolini foram
aqueles em que tentou definir a filiação e a ideologia do fascismo. O programa do
fascismo é confuso, contraditório, heterogêneo: contém, mesclados péle-méle151,
conceitos liberais e sindicalistas. Melhor dizendo, Mussolini não deu ao fascismo um
verdadeiro programa; ditou-lhe um plano de ação.
Mussolini passou do socialismo ao fascismo e da revolução à reação por uma via
sentimental e não conceitual. Todas as apostasias históricas foram, provavelmente, um
fenômeno espiritual. Mussolini, extremista da revolução ontem, extremista da reação
hoje, nos lembra Juliano. Como esse imperador, personagem de Ibsen e de Merechkovski,
Mussolini é um ser inquieto, teatral, alucinado, supersticioso e misterioso que se sentiu
eleito pelo Destino para decretar a perseguição do novo deus e repor em seu altar os
moribundos deuses antigos.

151

Confusamente [N.T.]
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5. Antifascismo e antirracismo em José Carlos Mariátegui:
Um comentário e uma aproximação

Rafael B. Vieira152

I – Introdução

José Carlos Mariátegui é sem dúvida um dos mais criativos marxistas latino-americanos.
Reunindo referências até então pouco convencionais, o autor é responsável pela
formulação de um marxismo heterodoxo, não-dogmático e atento à realidade latinoamericana. Se é em 1918 que Mariátegui passa a se interessar pelas ideias socialistas
(LÖWY, 2011, p.7; PERICÁS, 2005, p.13-14; MARIÁTEGUI, 1928, p.2), é no período em que
vive na Itália que esse interesse ganha mais densidade. É isso que dará origem à sua
conhecida afirmação de que retorna da Itália casado e “com algumas ideias”
(MARIÁTEGUI, 1928, p.2). Sua estadia na Itália como periodista, entre fins de 1919 e
meados de 1922, é fundamental para sua formação política e intelectual. Ao mesmo
tempo em que aprofunda-se nos estudos sobre o marxismo e aproxima-se do movimento
socialista italiano, escreve diversos textos conjunturais para a imprensa peruana em que
a ascensão do fascismo está diretamente em seu campo de visão.
A teorização de Mariátegui sobre o fascismo é bastante complexa. Isto porque o
autor lida com a variação da dimensão temporal de afirmação do fascismo, atravessando
diferentes

momentos

conjunturais.

De

sua

constituição

como

milícia

civil

contrarrevolucionária (explicitada em textos como “Cenas de Guerra Civil”); passando
pelo período imediatamente após o gabinete de Mussolini em aliança com a realeza e os
liberais; a crise política desencadeada pelo assassinato comandado pelos fascistas do
deputado socialista italiano Giacomo Matteotti; até o momento da dissolução dos demais
partidos e suspensão das garantias individuais (algo que aparece em seu texto de 1926,
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“A tragédia da Itália”). Apesar do aspecto oportunista do fascismo no plano político
(KONDER, 2009, p. 59, 68-69; MARIÁTEGUI, 2010, p. 213, p.310 e p.312; MARIÁTEGUI,
2005, p. 34), realçado no próprio artigo aqui comentado, e sua variação espaço-temporal,
Mariátegui consegue apreender determinados aspectos estruturantes do fenômeno, e
penso ser possível buscar em seus textos traços de uma teorização mais geral sobre o
fascismo.
Este breve estudo é dividido em duas partes. A primeira, direcionada mais
diretamente ao comentário do artigo “Mussolini e o Fascismo” e a seus textos voltados à
conjuntura italiana dos anos 20. Neste momento inicial do texto, o objetivo é identificar
alguns traços da teorização do autor sobre o fascismo em seus anos na Itália e
imediatamente após o seu retorno ao Peru. Já a segunda parte tem como objetivo discutir
a ressonância do tema em seus textos que lidam mais diretamente com a conjuntura
latino-americana, e em seu esforço, com o retorno ao Peru, de um “trabalho de
investigação da realidade nacional, conforme o método marxista” (MARIÁTEGUI, 1928,
p.2). É perceptível com isso, que além da elaboração teórico-filosófica feita sobre o
marxismo, o autor mergulha mais amplamente nos dilemas da racialização na formação
social peruana e no âmbito das relações (neo)coloniais e imperialistas.
Este texto não é mais do que um estudo, um esforço inicial de aproximação à
complexa e inacabada obra de Mariátegui. Esta nos permite abrir diferentes caminhos de
percepção e análise sobre o tempo que nos cerca. A partir dela, procuro sugerir neste
texto que seu esforço de elaboração de um marxismo antirracista é fundamental para a
compreensão também dos dilemas da luta anti-fascista de seu tempo e hoje.

II – Comentários à “Mussolini e o fascismo” e à teorização de Mariátegui sobre o
fascismo

O artigo “Mussolini e o fascismo” apareceu originalmente em um dos poucos livros que
Mariátegui viu publicados em vida, intitulado “A Cena Contemporânea”, de 1925. O texto
abre o livro, e é o primeiro da sessão “Biologia do Fascismo”, fazendo parte do balanço
feito por Mariátegui do fascismo após seus anos na Itália. Segundo a apresentação do
autor, seu livro surge a partir da sugestão de amigos de reunir uma parte de seus artigos
dos anos anteriores sobre figuras e aspectos da vida mundial. Estes artigos seriam os
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elementos primários de um ensaio de interpretação daquela época, em “um método um
pouco jornalístico e um pouco cinematográfico” (MARIÁTEGUI, 1964, v.1, p. 11).
Influenciado pelas vanguardas artísticas de seu tempo, a metáfora sobre o método é
imagética. Seria importante, para o autor, recolher estas imagens para reconstruir
aspectos da realidade fundamentais para sua compreensão e intervenção sobre a mesma.
Se “A cena contemporânea” é concebida como um ensaio composto a partir da
montagem destes fragmentos/imagens, a forma-ensaio seria retomada posteriormente
de maneira mais ampla para reconstruir historicamente os problemas peruanos em seu
livro mais conhecido (MARIÁTEGUI, 2010b, p.31), os “Sete ensaios de Interpretação da
realidade peruana”.
Foram diversos os artigos em que Mariátegui se defrontou com o fenômeno
fascista, alguns deles reunidos por Luiz Bernardo Pericás na coletânea traduzida para o
português e intitulada “As origens do fascismo”. Seu período na Itália é fundamental em
sua formação intelectual, e também lhe permite perceber a ascensão do fascismo
enquanto fenômeno histórico. Muitos dos textos de Mariátegui sobre o fascismo são de
teor fortemente conjuntural, atravessados por episódios específicos da realidade política
italiana, durante sua estadia no país e após esse período, quando o seguia acompanhando
com atenção. Alguns destes textos são escritos no calor dos acontecimentos, marcados
também pela esperança de Mariátegui de ver o fascismo derrotado o mais brevemente
possível. Há tendências apontadas numa análise mais imediata que não se configuraram,
como, por exemplo, a redução do esquadrismo (MARIÁTEGUI, 2010, p.270) ou a
percepção da possibilidade de a ditadura fascista adquirir uma fisionomia menos fascista
(p.202). Com o tempo, o próprio Mariátegui abandona estas ideias, ao formular um
balanço mais denso, por exemplo, em finais de 1926 (p. 273-276). Nos escritos destinados
à conjuntura mundial posteriores à 1926 trata do fascismo como uma ameaça global.
Apesar do teor que vincula alguns destes textos fortemente a episódios conjunturais,
conforme mencionado na Introdução, é possível extrair dos mesmos alguns traços de uma
teorização mais geral sobre o fascismo.
“Mussolini e o fascismo” é um escrito elaborado no âmbito deste projeto, que
marca “A cena contemporânea, de “ensaio de interpretação de uma época”. O artigo abre
este que é seu primeiro livro publicado em vida. O mesmo tem como objetivo discutir a
principal liderança do fascismo, assim como o próprio fenômeno, sendo já por isso digno
de atenção. Ao contrário de outras intervenções do autor sobre o fascismo, Mariátegui
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indica que o material reunido em “A cena contemporânea” passou por uma revisão e
correção, assim “como a supressão dos pontos de referência imediatos do instante em
que foram escritos” (MARIÁTEGUI, 1964, v.1, p. 12). É evidente que a imagem a ser
extraída do texto sobre Mussolini não basta por si só para a compreensão da teorização
de Mariátegui sobre o fascismo. De acordo com seu próprio método, é preciso explorar o
objeto em detalhes, e o texto sobre Mussolini certamente compõe este conjunto de
imagens. Mas que deve ser complementada por escritos como “Cenas de Guerra Civil”,
“Os novos aspectos da batalha fascista”, “A tragédia da Itália” e outros, que são também
importantes no esforço de apreender um fenômeno que está em movimento (em seu
tempo, e no nosso).
“Mussolini e o fascismo” é um artigo expressivo para o debate sobre a escrita e o
método de Mariátegui. Em seu trabalho como jornalista, Mariátegui escreveu com
frequência sobre diferentes figuras públicas mundiais, em textos que tinham um caráter
introdutório ao leitor peruano, mas que não dispensava a análise social e política. Além
de apreender traços da personalidade individual destes sujeitos, uma das características
da escrita do Amauta153 era vincular essa apreensão a fenômenos mais amplos, e
compreender os indivíduos junto às classes, frações de classes e grupos aos quais estes
sujeitos estavam vinculados. Isso se explicita com bastante nitidez quando afirma que:
“Diz-se, por exemplo, que ele é o artífice do fascismo. Acredita-se que
Mussolini ‘fez’ o fascismo. Ora, Mussolini é um agitador treinado, um
organizador experimentado, um personagem vertiginosamente ativo. Sua
atividade, seu dinamismo e sua tensão influíram enormemente no fenômeno
fascista. Mussolini, durante a campanha fascista, falava em três ou quatro
cidades no mesmo dia: usava o avião para ir de Roma a Pisa, de Pisa a
Bolonha, de Bolonha a Milão. Ele é voluntarista, dinâmico, verborrágico,
italianíssimo, singularmente dotado para agitar as massas e excitar multidões:
foi o organizador, o animador, o condottiere do fascismo. Mas não foi seu
criador, não foi seu artífice. Extraiu de um estado de ânimo um movimento
político; mas não modelou esse movimento à sua imagem e semelhança, nem
deu um espírito nem um programa ao fascismo. Ao contrário, foi o fascismo
que deu seu espírito a Mussolini. Sua consubstanciação e identificação
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Mariátegui seria posteriormente conhecido por Amauta, nome da Revista que ajudou a fundar. A palavra
tem origem quíchua, e significa “mestre” ou “sábio” nos sentidos atribuídos pela cultura desta sociedade. O
próprio Mariátegui afirma que o recurso ao termo é uma referência e uma incorporação de novos sentidos.
Ao tratar do título dado a esta Revista em seu número de formação, afirma que: “O título preocupará a alguns.
Isto se deve à importância excessiva, fundamental, que entre nós tem o rótulo. Não se considere, neste caso,
a acepção estrita da palavra. O título só traduz nossa adesão à raça, só reflete nossa homenagem ao incaísmo.
Mas, especificamente, a palavra Amauta adquire, com esta revista, uma nova acepção. Vamos criá-la outra
vez. O objetivo desta revista é formular, esclarecer e conhecer os problemas peruanos a partir de pontos de
vista doutrinários e científicos. Mas consideraremos sempre o Peru dentro do panorama do mundo.
Estudaremos todos os grandes movimentos de renovação políticos, filosóficos, artísticos, literários,
científicos. Todo o humano é nosso” (MARIÁTEGUI, 2011, p. 102).
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ideológica com os fascistas o obrigou a exonerar e a purgar seus últimos
resíduos socialistas. Mussolini precisou assimilar o anti-socialismo e o
chauvinismo da classe média para enquadrá-la e organizá-la nas fileiras dos
fasci de combatimmento, assim como teve de defininir sua política como
reacionária, anti-socialista e anti-revolucionária” (MARIÁTEGUI, 2022, p.
135).

Em um artigo curto e de síntese, Mariátegui discute os traços individuais de um
sujeito (que não são desprezíveis em um modelo sociopolítico estruturado pelas relações
de representação e de soberania) sem desconsiderar sua dimensão simultaneamente
social.
Segundo o autor, o fascismo forma-se na Itália em 1919 no âmbito do movimento
de reação nacionalista à ascensão do movimento socialista a partir de 1917 e no período
final da guerra, que se desdobra no país nos chamados “anos vermelhos” - marcados por
forte atuação da classe trabalhadora organizada em greves, piquetes, incidência no
campo e ocupações de fábricas. Apesar de não ter sua origem imediata na grande
burguesia154, de início é financiado e apoiado por esta em sua reação contra o
proletariado em luta. Luiz Bernardo Pericás, partindo de Mariátegui, afirma que o
fascismo tem sua origem num movimento de reação das classes médias conservadoras a
uma situação de crise e de ascensão do proletariado organizado. Embora algumas de suas
frações durante algum tempo falem contra os novos-ricos, concretamente o fascismo
cumpre o papel de realizador do capitalismo monopolista (PERICÁS, 2010, p.56-57), na
preservação das relações de produção e propriedade por meio da violência, e na
elaboração de um projeto de desenvolvimento que associa o Estado e o grande capital
em um movimento de expansão imperialista.
No terreno cultural, caracteriza-se pelo “culto do herói e da violência”
(MARIÁTEGUI, 2005, p. 60; cf ainda 2010, p. 207), pelo belicismo e exaltação da guerra, e
pelo saudosismo do passado imperial de Roma. A nostalgia do Império Romano não é
meramente um desejo passadista, mas tem repercussões atuais. Isto, porque, para
Mariátegui, a formação do fascismo está diretamente associada ao prolongamento das
disputas inter-imperialistas que caracterizaram a Primeira Guerra Mundial. Ao explicar a
origem do movimento antes de sua subida ao poder, afirma que: “O ‘fascismo’ foi fundado
em 1919 por Benito Mussolini e outros elementos de entusiasta figuração

154

Observação também feita em (CALIL, 2020, p. 26).

143

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

intervencionista, para preconizar um programa expansionista e nacionalista”
(MARIÁTEGUI, 2010, p. 147). Em alguns textos, ao retomar as análises de Lenin,
Mariátegui vê o fascismo como uma expressão das disputas imperialistas em uma era de
ampla concentração de capital, que desloca para as relações entre Estado e grande capital
um peso decisivo no processo de acumulação. Só que, para Mariátegui, o fascismo não
recorre ao modelo do que chama de Estado “empresário”, fazendo referência
provavelmente ao formato de Estado hegemônico na era do capitalismo concorrencial.
Trata-se de, conservado o Estado capitalista e potencializado seu caráter imperialista, de
reforçar elementos que apontam para um “Estado arrecadador e policial”. Aliado ao
grande capital, este tipo de Estado poderia garantir a ordem interna e associar-se para
uma expansão externa.
“O fenômeno ‘fascista’ adquiriu, a partir de então, uma importância muito
maior. Hoje o ‘fascismo’ é uma milícia civil antirrevolucionária. Já não
representa somente o sentimento da vitória. Já não é exclusivamente o
prolongamento do ardor bélico da guerra. Agora significa uma ofensiva das
classes burguesas contra a ascensão das classes proletárias. As classes
burguesas aproveitam o fenômeno fascista para sair de encontro à revolução.
Cansadas da nervosa espera da ofensiva revolucionária, abandonam sua
atitude defensiva. Antecipam a reação ao fato revolucionário. As forças
conservadoras estão seguras de frustrar definitivamente a revolução,
atacando-a antes que se ponha em marcha à conquista do poder político”
(MARIÁTEGUI, 2010, p. 148).

O autor expressa-se em termos relativamente próximos no artigo “Mussolini e o
fascismo”, ao afirmar que:
“Assustada pelas chances da revolução, a burguesia, solícita, armou,
abasteceu e estimulou o fascismo; e o empurrou à perseguição truculenta do
socialismo, à destruição dos sindicatos e cooperativas revolucionárias, à
quebra de greves e insurreições. O fascismo se converteu, assim, numa milícia
numerosa e aguerrida e acabou por ser mais forte que o próprio Estado. Então
reclamou o poder. As brigadas fascistas conquistaram Roma, e Mussolini, de
‘camisa negra’, ascendeu ao governo, obrigando a maioria do Parlamento a
lhe obedecer e inaugurando um regime e uma era fascista” (MARIÁTEGUI,
2022, p. 135 )

Embora Mariátegui não deixe de realçar a relação entre o grande capital e o
fascismo enquanto movimento e seu papel de salvaguarda da ordem burguesa, seus
membros individuais, não são um “conglomerado homogêneo” (MARIÁTEGUI, 2010, p.
179). Seus quadros “provêm de diferentes partidos e setores burgueses”, e “em suas
fileiras há elementos de filiação e origem claramente reacionárias e conservadoras”. Sob
a bandeira da reação, recruta-se uma vasta gama social, que incluem setores
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conservadores diversos, nacionalistas, liberais 155, republicanos e alguns casos de exsocialistas e ex-anarquistas munidos de ardor belicista e nacionalista que migram para a
direita (como é o caso do próprio Mussolini). Mesmo com a busca pelo recrutamento em
diferentes segmentos, para além da adesão de membros individuais, distinta é para o
autor a fração de classe da base de massas do fascismo. Mariátegui, junto a autores como
Walter Benjamin, Wilhelm Reich, Clara Zetkin, Daniel Guérin, León Trotsky entre
outros/as, realçou a dimensão pequeno-burguesa desta base de massas 156, algo que
aparece no artigo sobre “Mussolini e o fascismo”:
“A classe média em geral é particularmente suscetível aos mais exaltados
mitos patrióticos, e a italiana, particularmente, sentia-se distante e adversária
da classe proletária socialista: não perdoava sua atitude de neutralidade, seus
altos salários, os subsídios do Estado e as leis sociais que durante e depois da
guerra havia conseguido pelo medo da revolução. A classe média padecia e
sofria com a ideia de que o proletariado, neutro e até mesmo derrotista,
acabasse usufruindo de uma guerra que havia rejeitado e cujos resultados
desvalorizava, diminuía e desdenhava. Esse mau humor de classe média
encontrou um lar no fascismo. Mussolini atraiu, assim, a classe média a seus
fasci di combattimento” (MARIÁTEGUI, 2022, p. 134 )

No artigo “Mussolini e o fascismo”, Mariátegui indica que em seus anos iniciais o
fascismo era caracterizado por uma espécie de “confusão mental da classe média”,
contendo arroubos retóricos contra os novos-ricos e formas variadas de hostilidade social
e política ao proletariado. Isso, entretanto, não impediu o fascismo de aliar-se à alta
burguesia para o combate ao proletariado organizado, e nem a aliança políticoparlamentar com os partidos liberais, nacionalistas e burgueses na formação do gabinete
de Mussolini nos anos iniciais de governo.

155

Com frequência Mariátegui realçou distintas formas de cumplicidade entre os liberais e o fascismo, que
vão do período dos gabinetes de Nitti e Giolitti até a constituição do próprio governo de Mussolini pós-1922
(MARIÁTEGUI, 2010, p. 149, p. 180, p.197-202, p.217-222, p. 282). Na crítica à indulgência das instituições
liberais com a violência fascista, Mariátegui parece dialogar com algumas questões levantadas por Antonio
Gramsci no jornal “L’Ordine Nuovo”, jornal que o intelectual-militante peruano acompanhava. O comunista
sardo era visto como um “dos mais notáveis intelectuais” do Partido Comunista em um texto, e como
“escritor” destacado do movimento comunista em outro (MARIÁTEGUI, 2010, p. 137 e p.256). Por mais que
falar de uma influência direta possa soar exagerado em algumas interpretações, tal como indicado por Luiz
Bernardo Pericás (2005, p. 19), pela forma como Mariátegui se refere à Gramsci, é possível que os artigos
publicados em L’Ordine Nuovo não tenham lhe passado desapercebidos. Alguns artigos de Gramsci no jornal
que podem ser objeto de aproximações estão presentes em GRAMSCI (2004), e uma abordagem comparativa
é feita em CALIL (2020).
156 Este debate é retomado até hoje, e mesmo historiadores não marxistas reconhecem que a principal base
de massa dos partidos fascistas não estava entre os trabalhadores (RICHARD, 1988, p.114; p.128-129 e p.289
nota 5). Segundo Robert Paxton “Toda as análises da composição social dos primeiros partidos fascistas
chegam à mesma conclusão: embora alguns trabalhadores tenham sido atraídos, sua participação nos
quadros partidários era sempre menor que na população em geral” (PAXTON, 2007, p. 175).
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Com a crise desencadeada pelo assassinato de Matteotti e o distanciamento de
alguns setores liberais e órgãos da imprensa da euforia fascista, Mariátegui centra-se
nesta disputa e realiza algumas projeções que não se concretizariam, como o retorno da
burguesia à ideia liberal (MARIÁTEGUI, 2010, p.222). Logo depois, contudo, o próprio
autor retoma o debate para tratar da rendição ou adesão dos maiores órgãos de imprensa
ao fascismo (p.264). Com o tempo e com as disputas internas ao partido (p. 213-214; p.
309-314), as falas contra os novos-ricos passam a desaparecer para dar forma ao culto do
“produtivismo” e pela admiração do herói industrial (PAXTON, 2007, p.175) 157. No mais
denso balanço posterior ao assassinato de Matteotti, de novembro de 1926, Mariátegui
trata da dissolução dos demais partidos e da suspensão das garantias individuais. O
horizonte que o autor aponta é extremamente preocupante:
Seu futuro [do fascismo] depende de um fator tão incerto como o êxito dos
planos imperialistas de Mussolini, que precisa manter seu povo numa
constante tensão guerreira para justificar o rigor de sua política social e
econômica. Mas se o êxito tarda, os pilares do regime fascista correm perigo.
Mussolini prometeu a seu povo um grande império. Se a história não lhe
permitir cumprir essa promessa, sua empresa essencial estará fracassada.
Porque não é verdade que o movimento fascista tenha se proposto a cumprir
apenas uma função de polícia e ordem. Se assim fosse, a Itália teria feito um
mau negócio ao deixá-lo conquistar o poder. Pois os dias de violência da
agitação revolucionária não eram absolutamente nem mais sangrentos nem
mais trágicos que estes do regime fascista. A verdadeira tragédia começou
agora (MARIÁTEGUI, 2010, p. 276).

Neste contexto, o fascismo vai além de seu papel de “gendarme do capitalismo”,
como diz em outro texto (p.322), e procura aprofundar sua política social e econômica.
Suas reflexões sobre o fascismo o inserem em um processo de reação burguesa em escala
global ao temor da revolução social, e, ao mesmo tempo, em um projeto de reorganização
do capitalismo na era dos monopólios e sob a hegemonia financeira (há aqui influência
de Lenin e de Hilferding)158, reforçando sua dimensão imperialista. Nos artigos sobre a
realidade latino-americana escritos depois de 1926, quando o fascismo é mencionado, a
aliança imperialista está mais consolidada, e suas análises da conjuntura mundial são
atravessadas pelo temor de sua expansão para as periferias.

157

Donald Sassoon indica que já em 1921 Mussolini procura adaptar sua linguagem de forma a aproximar-se
do liberalismo econômico em determinados pontos, para superar a desconfiança de industriais e da burguesia
em geral (SASSOON, 2009, p.115-116).
158 Isso é explicitado em alguns momentos (MARIÁTEGUI, 2011, p. 123; p.134). Para a problematização de
alguns equívocos no uso contemporâneo da categoria de capital financeiro, a partir da obra de Marx, ver
CARCANHOLO, 2010, p.4-6.
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Mariátegui qualifica neste texto o fascismo como uma forma específica de
“reação nacionalista”, algo que aliás é realçado na grande maioria de suas análises, onde
também sublinha seu caráter nacionalista e imperialista. Em textos em que aborda a
formação do movimento fascista, o Amauta indica que este de início articula 2 eixos: 1)
uma plataforma nacionalista na política externa, defendendo as máximas aspirações
territoriais com a guerra; 2) uma milícia civil contrarrevolucionária e antissocialista. Diz
Mariátegui que o fascismo é “uma afirmação do patriotismo italiano contra a doutrina
internacionalista do socialismo e do anarquismo” (MARIÁTEGUI, 2010, p. 148), e procura
negar o antagonismo entre capital e trabalho, procurando submetê-los ao mito da nação
homogênea que pretensamente se situaria acima das classes. Embora parte do
vocabulário nacionalista, objetivamente o fascismo é munido de uma política de controle
sobre o trabalho, regulando seus conflitos com o capital através da disciplina
(MARIÁTEGUI, 2010, p.322), em algo que posteriormente se consolidaria como o sistema
de controles corporativos.
Segundo Mariátegui, o conceito fascista de nação é o de uma “coletividade étnica
contínua” (MARIÁTEGUI, 2010, p. 154), e a concepção de italianidade reivindicada por
Mussolini ou mesmo por D’Annunzio159 tem conotações e consequências racistas e
reacionárias. O autor procura expor – de forma ainda mais explícita após seu retorno ao
Peru – os vínculos entre os processos de racialização ao (neo)colonialismo e ao
imperialismo, e essa conformação é certamente escancarada no âmbito do furor
nacionalista e expansionista do fascismo. Mas não deixa de ser revelado mesmo quando
o imperialismo adota uma faceta liberal internamente, como menciona em sua análise
sobre Nitti, presidente liberal do Conselho de Ministros da Itália entre junho de 1919 e
maio de 1920. Neste artigo, Mariátegui faz caracterizações mais gerais sobre o
imperialismo europeu, suas raízes ideológicas e raciais:

159

Na síntese precisa de Mariátegui, ele assim se refere ao escritor italiano: “D’Annunzio não é fascista. Mas
o fascismo é d’annunziano. O fascismo usa costumeiramente uma retórica, uma técnica e uma postura
d’annunzianas. O grito fascista de ‘Eia, eia, alalá’ é um grito da epopéia de D’Annunzio. As origens espirituais
do fascismo estão na literatura e na vida de D’Annunzio. Ele pode, portanto, renegar o fascismo; mas o
fascismo não pode renegá-lo. D’Annunzio é um dos criadores, um dos artífices do estado de ânimo no qual se
incubou e se modelou o fascismo” (MARIÁTEGUI, 2005, p.37). O período italiano é marcado também pelo
afastamento por parte de Mariátegui de seu interesse na juventude pelo gesto heroico (no caso do Amauta
de inspirações românticas) na estética de D’Annunzio (MARIÁTEGUI, 2006, p. 18-21), que passa a adquirir no
período italiano um tom de distanciamento crítico mais explícito. Entretanto, é equivocado ver na obra de
Mariátegui um corte simplório entre a juventude romântica e a maturidade marxista, uma vez que Mariátegui
não abandona o romantismo em sua obra tardia. Sobre a fusão entre romantismo e marxismo em Mariátegui,
ver: (LÖWY, 2011, p. 8 e ss; LÖWY, 2019).
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“Em Nitti se percebe, de fato, através de seus ceticismos e seus relativismos,
uma adesão absoluta: à Cultura e ao Progresso europeus. Antes que italiano,
ele se sente europeu, ocidental e branco. Quer, por isso, a solidariedade das
nações europeias, das nações ocidentais. Não lhe inquieta a sorte da
Humanidade com maiúscula: lhe inquieta a sorte da humanidade ocidental,
da humanidade branca. Não aceita o imperialismo de uma nação europeia
sobre outra; mas aceita, sim, o imperialismo do mundo ocidental sobre o
mundo cafre, indiano, árabe ou pele vermelha” (MARIÁTEGUI, 2010, p. 227228).

O fascismo caracteriza-se também pela crença no progresso, mediado por um
tom nitidamente nacionalista, crendo na superioridade dos interesses italianos em
relação aos demais povos. Isso será um dos fundamentos ideológicos de sua doutrina
expansionista e de sua concepção de Império. Em um texto publicado em junho de 1921,
voltado a expor ao público peruano o que é o fascismo, afirma que os fascistas “acreditam
que o interesse nacional é superior aos interesses pessoais, aos grupos e às classes, às
próprias contingências de uma geração, pois com frequência deve sacrificar-se uma
geração inteira no interesse das gerações futuras” (MARIÁTEGUI, 2010, p. 154). A crença
no progresso e na supremacia da nação se expressam nos seguintes termos: “o ‘fascio’
acredita favorecer o desenvolvimento de todas as energias nacionais, opondo, ao critério
de classe socialista da repartição, o critério nacionalista do aumento da produção”
(p.155). O imperialismo que culmina na guerra é estruturado a partir da reivindicação de
uma “coletividade étnica contínua” que se diz acima das classes, e vinculado a um projeto
de aumento da produção capitalista que irá possibilitar e financiar essa expansão.

III – Marxismo e antirracismo diante da ameaça fascista nas periferias e em escala global

Embora boa parte dos textos de Mariátegui sobre o fascismo tenham sido produzidos em
seu período italiano, após o retorno à Lima os temas da conjuntura italiana ainda o
preocupam. Junto às teorizações feitas já na Itália, procura realizar um balanço mais
amplo daqueles tempos. Perpassam os textos do Amauta a percepção de que os conflitos
inter-imperialistas que culminam na Primeira Guerra Mundial arrastam a humanidade
para uma crise civilizacional sem precedentes. Trata-se de uma crise mundial,
simultaneamente econômica, política e ideológica (MARIÁTEGUI, 2011, p. 78).
Em tons um tanto proféticos, e que visto retrospectivamente de certa maneira
antevia uma nova guerra mundial, afirma que o prolongamento desta crise tende a
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“conduzir a humanidade a uma guerra ainda mais cruenta” (MARIÁTEGUI, 2011, p.77)160.
A reação nacionalista tipicamente fascista, mobilizada internamente para esmagar o
proletariado em luta, externamente intensifica a dimensão imperialista do capitalismo na
era dos monopólios. Em reflexões conjunturais para a elaboração dos ‘Princípios
Programáticos do Partido Socialista’, Mariátegui afirma que “O capitalismo encontra-se
na sua fase imperialista. É o capitalismo dos monopólios, do capital financeiro, das guerras
imperialistas pelo controle dos mercados e das fontes de matérias primas” (2011, p. 123).
O fascismo é ao mesmo tempo expressão da intensificação deste movimento do capital
que o empurra para a expansão imperialista, e como essa própria expansão comporta
crises violentíssimas (econômicas e políticas), é uma resposta reacionária a esta crise.
Segundo Mariátegui, no quadro de crise generalizada na Itália e no mundo, que
tende a radicalizar os antagonismos, a aposta no socialismo é fundamental (MARIÁTEGUI,
2010, p. 257), por seu compromisso prático-político com os de baixo e por poder levar a
crítica ao fascismo até suas últimas consequências. O fascismo é a resposta burguesa para
esse quadro de crise, no qual procura vetar com o terror reacionário qualquer
possibilidade real ou virtual de alternativa revolucionária, atuando para conservar as
relações de produção e propriedade capitalistas e o próprio Estado burguês recorrendo à
violência estatal e para-estatal, no amálgama entre nacionalismo e imperialismo. O
socialismo é a alternativa proletária à crise. Mas é preciso dar concretude ao socialismo,
situando-o sem perder sua força internacionalista. E com isso, incorporar à sua práxis e à
sua teoria a realidade das periferias do sistema, abrindo-o a novas questões. A obra de
Mariátegui reforça, nos dizeres de Lucía Reartes e Yael Ardiles, a necessidade de se
construir uma análise e uma esquerda situadas (REARTES & ARDILES, 2020, p.9).
Com o retorno da Itália sua convicção marxista é reforçada e adquire contornos
mais nitidamente militantes, mas essa convicção não significa dogmatismo. Mariátegui
mergulha com mais amplitude sobre a realidade peruana. Para ele: “o marxismo, em cada
país, em cada povo, opera e atua sobre o ambiente, sobre o meio, sem descuidar de
nenhuma das suas modalidades” (MARIÁTEGUI, 2011, p. 104). Isso significa uma

160

Em texto escrito em homenagem à Mariátegui, Florestan Fernandes afirma que “os progressos do
capitalismo redundam em aumento geométrico da barbárie. Essa realidade foi sempre subestimada de uma
perspectiva eurocêntrica […] Êxitos e progressos trazem consigo contradições crescentes – no extremo fatal,
implosivas. Uma civilização que repousa na riqueza, na grandeza e no poder por quaisquer meios exige um
sistema social de exclusão, opressão e repressão. Ela pode manter-se e reproduzir-se, liberando suas
potencialidades fascistas e racistas, ou seja, a devastação da natureza, da humanidade e da cultura”
(FERNANDES, 2020, p.15).
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radicalização das premissas materialistas de Marx, fazendo com que a concretude
dialeticamente ponha novas questões ao pensamento. É preciso pensar como se dá
especificamente a inserção das formações econômico-sociais periféricas na intensificação
do processo de mundialização do capitalismo. O marxismo, para o autor, é um método
em processo, aberto e vivo:
“Marx não tinha por que criar mais do que um método de interpretação
histórica da sociedade atual. […] A crítica marxista estuda concretamente a
sociedade capitalista. Enquanto o capitalismo não for superado
definitivamente, o cânon de Marx continua a ser válido. O socialismo, ou seja,
a luta por transformar a ordem social capitalista em coletivista, mantém viva
esta crítica, continua-a, confirma-a, corrige-a” (MARIÁTEGUI, 2011, p. 198).

Com isso, Mariátegui vai na contramão de algumas leituras do marxismo,
marcadamente etapistas e eurocentradas, e que desprezam as reflexões do próprio Marx
sobre a chamada “questão racial” (ANDERSON, 2019). A realidade dos países latinoamericanos exige que o intelectual comprometido com a mesma se defronte com a
materialidade do racismo e da racialização 161. Estes elementos compõem não apenas o
passado, atravessado pela escravização dos povos autóctones e africanos, mas são um
fenômeno que repercute ainda no tempo presente como transmutação do racismo que
incide na objetivação do capitalismo peruano. Para o Amauta, qualquer análise
minimamente consequente sobre o proletariado peruano precisa lidar com o fato de que
aproximadamente 4/5 da população naquele momento era indígena (MARIÁTEGUI,
2010b, p. 64).
A apreensão concreta do proletariado peruano exige simultaneamente a
compreensão do preconceito e da superexploração que incide diretamente contra o
negro e o indígena. Após criticar as teorias do embranquecimento (MARIÁTEGUI, 1986,
v.13, p. 25 e ss; 2010b, p. 57) tratadas pela burguesia peruana no começo do século XX
como “solução” para o problema indígena, e trabalhar distintas formas de exploração
brutal da força de trabalho, sobretudo indígena e negra, no Peru, o autor afirma que:
A raça tem, antes de tudo, esta importância na questão do imperialismo. […]
Os elementos feudais ou burgueses, em nossos países, sentem pelos índios,
como pelos negros e mulatos, o mesmo desprezo que os imperialistas
brancos. O sentimento racial atua nesta classe dominante em um sentido
absolutamente favorável à penetração imperialista. Entre o senhor burguês
criollo e seus peões de cor, não há nada em comum. A solidariedade de classe,

161

A expressão racialização não aparece na obra de Mariátegui, mas a nomeio desta forma para chamar a
atenção para sua compreensão como fenômeno processual, histórico e relacional, algo que atravessa o
conjunto de suas reflexões teóricas sobre o tema.
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se soma à solidariedade de raça ou de preconceito, para fazer das burguesias
nacionais instrumentos dóceis do imperialismo ianque ou britânico. E este
sentimento se estende a grande parte das classes médias, que imitam a
aristocracia e a burguesia no desdém pela plebe de cor, ainda que sua própria
mestiçagem seja demasiado evidente (MARIÁTEGUI, 1986, v. 13, p. 27).

Ao enfatizar a realidade latino-americana, isso não significa que o racismo esteja
presente apenas nas formações periféricas. A racialização dos povos se dá em um
primeiro momento junto ao processo de colonização (QUIJANO, 2005) para
posteriormente incidir com novas determinações no apogeu imperialista dos séculos XIX
e XX, e compõe a própria afirmação da civilização tipicamente moderna e burguesa (GÓES,
2018, p.23-63). Ou seja, a racialização compõe não somente a realidade do colonizado,
mas também do colonizador e de sua civilização. As riquezas socialmente produzidas que
garantem determinados padrões de bem-estar a frações destes povos, e a própria
autoafirmação europeia como civilização, não se dissociam da realidade das periferias do
sistema, que convivem mais diretamente com a escravização e subjugação/destruição de
outras formas civilizacionais. A lógica colonial e neocolonial/imperialista porta consigo um
conjunto de “justificativas” ideológicas, atravessadas por um projeto racial e social, de
exaltar uma pretensa superioridade da civilização europeia e branca sobre os povos dos
demais territórios. Sobre isso, diz Mariátegui: “A exploração dos indígenas na América
Latina trata também de justificar-se com o pretexto de que serve para a redenção cultural
e moral das raças oprimidas” (MARIÁTEGUI, 1986, v.13, p.24).
Segundo o autor, é preciso rejeitar as teorias racistas e imperialistas que
fundamentam o preconceito contra o índio, mas é importante evitar também uma
posição que vê o índio como se portasse em si e por si uma verdade messiânica, uma
posição qualificada por ele como ingênua e misticista. A questão central para Mariátegui
parece ser evitar cair também em uma compreensão da raça como um mero aspecto
natural e biológico, mas, ao contrário, apreendê-la enquanto realidade material e
histórica. A raça e a racialização dos povos não são um dado apriorístico, mas produto de
um processo histórico. É preciso levar em conta que aquilo que Mariátegui sugere não é
ignorar o racismo na materialização da realidade peruana, mas evitar cair em uma
compreensão das relações raciais como a-históricas e apreendidas sob lentes biológicas e
pré-sociais. Para tanto, o autor identifica a necessidade de se compreender a raça como
processo social e histórico junto à economia, política, cultura e etc. em uma totalidade
histórica em transformação. Isso não significa submeter a raça à classe. Diz o autor:
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“Nestes países [como o Peru, a Bolívia e o Equador] o fator raça se complica com o fator
classe de maneira que uma política revolucionária não pode deixar de ter em conta. […]”
(MARIÁTEGUI, 1986, v.13, p. 32). Para Mariátegui, levando em conta não somente a
realidade peruana, mas também pensando um projeto emancipatório para a América do
Sul: “O realismo de uma política revolucionária, segura e precisa, na apreciação e
utilização dos fatos sobre os quais lhe toca atuar nestes países, em que a população
indígena ou negra tem proporções e papeis importantes, pode e deve converter o fator
raça em um fator revolucionário” (p.46).
Para Mariátegui, um dos méritos da sociologia marxista é identificar as relações
entre as ideias racistas e o “espírito imperialista” (MARIÁTEGUI, 1986, v.13, p.29). O
racismo é co-constitutivo ao imperialismo. Ele não somente compõe o plano de
“justificativas” ideológicas, políticas e culturais de afirmação da pretensa supremacia da
civilização europeia e burguesa sobre as demais, mas, ao mesmo tempo, está desde
sempre presente na conformação material dessa forma civilizacional. O fascismo, em sua
sanha expansiva imperial, explicitará estes traços em uma era de reação em escala global.
Para Mariátegui, embora a dimensão imperialista seja um aspecto essencial do fascismo,
isso não quer dizer que o fascismo não possa se expressar em realidades periféricas. Em
suas análises de conjuntura sobre a realidade peruana, perpassa o receio sobre a
possibilidade de articulação de uma frente reacionária submissa ao imperialismo com
traços fascistas. Em seus escritos sobre a China dos anos 1920, analisa a organização de
um movimento fascista financiado pela alta burguesia de Cantão para conter a agitação
revolucionária (MARIÁTEGUI, 2005, p. 107).
Nesse sentido, o fascismo não é exclusividade dos países centrais, mas parte de
uma forma de reação em escala mundial destinada a preservar os alicerces da ordem
burguesa em crise. E isso repercute no Peru e na América Latina. Ao tratar dessa crise
mundial em seu retorno ao Peru, em um evento organizado na Federação dos Estudantes
de Lima em 1923, afirma que:
Por temor à revolução, a reação cancela não só as conquistas econômicas das
massas, mas também ataca as conquistas políticas. Assistimos assim, na Itália,
à ditadura fascista. Mas a burguesia assim solapa, mina e fere de morte as
instituições democráticas. E perde toda a sua força moral e todo o seu
prestígio ideológico. Por outro lado, na ordem das relações internacionais, a
reação deixa a política externa nas mãos das minorias nacionalistas e
antidemocráticas. E estas minorias nacionalistas saturam de chauvinismo a
política externa (MARIÁTEGUI, 2011, p. 78).
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Em um texto de setembro de 1929 sobre as eleições mexicanas, quando já havia
ocorrido a quebra (crash) da bolsa de Nova Iorque que escancara a crise que se inicia
naquele ano, trata do fascismo como um fenômeno mais geral por dentro do projeto das
classes dominantes em escala mundial de estabilização do capitalismo e da ordem. E isto
atinge com especificidades a América Latina – e o México, onde os ecos da revolução de
1917 ainda soavam, apesar das distintas formas de reação que se estabelecem
posteriormente para frear o processo. Para o autor, se estava diante de um contexto em
que “a pequena burguesia e a nova burguesia tendem ao fascismo e reprimem
violentamente o movimento proletário” (MARIÁTEGUI, 1975, v.12, p. 65). Segundo o
Amauta: “O Peru, tal como os demais povos americanos, não está fora da crise, está
dentro dela. A crise mundial repercutiu nestes povos. E, naturalmente, continuará a
repercutir. Um período de reação na Europa será também um período de reação na
América” (MARIÁTEGUI, 2011, p. 72).
Para o autor, é necessário não somente para articular e dar solidez ao
proletariado em luta em um país periférico, mas propor táticas adequadas contra as
distintas formas de reação (o fascismo incluído) existentes no quadro de crise mundial
diagnosticada pelo autor. Seria necessário na construção de frentes do proletariado, “o
dever de sustentar as reivindicações da escravizada e oprimida raça indígena”
(MARIÁTEGUI, 2011, p.166). Esse dever de sustentação não significa conceber as
reivindicações indígenas como exteriores ao proletariado organizado, mas pensar formas
de incidência que ampliem as relações existentes, pensando classe e raça de forma
articulada. Mariátegui defronta-se constantemente com os dilemas organizativos de
pensar a constituição em luta do proletariado peruano. Trata-se de lidar também com as
tentativas do governo de silenciar, cooptar ou esmagar as reivindicações indígenas; com
a existência de organizações que procuram incidir junto ao movimento indígena sem levar
a luta contra o imperialismo até suas últimas consequências (como é o caso da APRA162);

162

Aliança Popular Revolucionária Americana. Mariátegui participa, com distanciamento crítico, da APRA por
um período (RUBBO, 2018, p. 121), mas passa a criticar duramente a organização posteriormente e rompe
com a mesma, quando passa a circular a sugestão de deixar de ser uma frente para transformá-la em um
partido político nacionalista. Sobre o fundamento teórico das discussões entre Mariátegui e a APRA, ver:
(PERICÁS, 2005, p. 25-26; POLETTO, 2013, p. 47-50; RUBBO, 2018, p. 121-131). Uma das razões era a
perspectiva defendida pela APRA de possíveis alianças com a burguesia nacional em nome da luta antiimperialista. O Amauta problematiza a hipótese de um pretenso caráter progressista da burguesia latinoamericana, como se esta fosse uma potencial aliada na luta anti-imperialista. Não somente por razões
objetivas, dadas pelo seu caráter dependente, mas também por motivos subjetivos e de visão de mundo este
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e mesmo com as tensões e dificuldades de incidência do próprio movimento socialista
junto aos índios. Em outros artigos, o autor explicita também a importância do feminismo
para uma política emancipatória (MARIÁTEGUI, 2011, p.168-171).
São relativamente conhecidas as percepções de Mariátegui segundo as quais a
própria construção do socialismo no Peru devem levar em conta as práticas de
solidariedade e cooperação presentes nas comunidades indígenas. Segundo o autor, estas
contêm bases importantes sobre as quais o movimento socialista precisa se assentar e se
apropriar. “O Peru é um dos países da América Latina em que a cooperação encontra
raízes mais espontâneas e peculiares. As comunidades indígenas reúnem o maior número
possível de faculdades morais e materiais para transformarem-se em cooperativas de
produção e consumo” (MARIÁTEGUI, 2011, p. 187). Mas isso não significa uma idealização
passadista e nem negar determinadas conquistas materiais e da ciência na modernidade.
Não se trata de uma proposta de retorno idílico à civilização Inca (algo materialmente
impossível), mas de buscar conjuntamente repensar determinadas práticas e heranças,
certamente transformadas em um projeto emancipatório atual. Nos “Sete ensaios de
interpretação da realidade peruana”, afirma que o objetivo não é restaurar a organização
teocrática e a autocracia existente entre os Incas, tanto porque a autocracia e o
comunismo são para o autor incompatíveis, como também porque não se trata de
abandonar determinadas conquistas materiais das sociedades modernas (algumas delas
atingidas na era liberal, cujas limitações não podem deixar de serem denunciadas)

tipo de aliança é rejeitada. Uma das razões é racial. Diz Mariátegui: “A aristocracia e a burguesia criollas [na
América hispânica, criollo eram descendentes de europeus nascidos nas colônias] não se sentem solidárias
com o povo pelos laços de uma história e de uma cultura comuns. No Peru, o aristocrata e o burguês branco
desprezam o popular, o nacional. Sentem-se, antes de mais nada, brancos” (MARIÁTEGUI, 2011, p.131). Este
orgulho racial os aproximam mais de uma identificação com a classe dominante norte-americana do que com
o povo peruano, atravessado em sua formação por sua racialização que dava forma à materialização da
colonização e do capitalismo no Peru. Na tese apresentada à Primeira Conferência Comunista LatinoAmericana, ocorrida em Buenos Aires em julho de 1929, Mariátegui explicita o sentido anti-imperialista das
reivindicações que elabora e a distingue dos movimentos que propugnavam uma aliança com a burguesia e a
pequena-burguesia peruanas em prol da hipótese de uma “segunda independência” (MARIÁTEGUI, 2011,
p.132-133). Para o autor, o anti-imperialismo não basta em si mesmo se desconexo da revolução socialista.
Influenciado por Lenin, o Amauta concebe o imperialismo não como o resultado de um mero desequilíbrio
entre nações, mas lê este desequilíbrio como uma forma histórica de organização do capitalismo em sua fase
madura, sob a hegemonia do capital financeiro, onde a era dos monopólios e das disputas territoriais desloca
as relações entre nações para outro patamar, que é parte integrante de uma divisão internacional do trabalho
brutalmente desigual. Nesse sentido, afirma que o anti-imperialismo por si só não basta, criticando as
organizações, como a APRA, que creem ser possível abarcar em um mesmo projeto a burguesia e a pequena
burguesia peruanas contra o imperialismo. Nem a história caminha por etapas lineares e evolutivas, e nem a
burguesia e a pequena burguesia latino-americanas são capazes de levar a luta anti-imperialista até suas
últimas consequências, pois isso implica pôr a si mesmas em questão junto às próprias relações capitalistas.
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(MARIÁTEGUI, 2010b, p. 91-93, nota de rodapé 67). Isso se expressa na resposta que
propõe à questão agrária no Peru, que articula tanto a gestão individual do pequeno
camponês, a entrega dos latifúndios às comunidades e uma auto-gestão coletivizada da
terra com as mais modernas técnicas de produção (MARIÁTEGUI, 2011, p.123-125). Em
“Indigenismo e Socialismo. Intermezzo polêmico”, afirma:
No Peru, as massas – a classe trabalhadora – são indígenas na proporção de
quatro quintos. Nosso socialismo, pois, não seria peruano – sequer seria
socialismo – se não se solidarizasse, primeiramente, com as reivindicações
indígenas. Nesta atitude, não se esconde nenhum oportunismo. Não se
descobre nenhum artifício, se se pensa por dois minutos no que é socialismo.
Esta atitude não é postiça, fingida ou astuta. É apenas socialista
(MARIÁTEGUI, 2011, p.110).
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Aos frentenegrinos (1933) – para o Jornal A Voz da Raça, da
Frente Negra Brasileira163

Arlindo Veiga dos Santos164
Texto Publicado em 18/03/1933

Neste gravíssimo momento histórico da NACIONALIDADE BRASILEIRA, dois grandes
deveres incumbem aos negros briosos e esforçados, unidos num só bloco na FRENTE
NEGRA BRASILEIRA: a defesa da Gente Negra e a defesa da Pátria, porque uma e outra
coisa andam juntas, para todos aquelles que não querem trair a Pátria por forma alguma
de internacionalismo.
A Nação acima de tudo.
O internacionalismo é para os irresponsáveis, que não têm que dar contas de uma
Tradição de sangue, de trabalho, de criação, de dôr, mas também de glória, visto como
“recordar o mal que já é passado, dá depois mais prazer que então cuidado”.
A Nação acima de tudo.
E a Nação somos nós, com todos os outros nossos patrícios que comnosco, em
quatrocentos anos, criaram o Brasil. Não podemos, pois, permitir que impunemente uma
geração atual, que é um simples momento na vida eterna da Nação, traia a Pátria, quer
atirando-se nos erros materialistas do separatismo (que nada mais é do que o efeito da
concepção do “materialismo histórico” – a economia, a riqueza material acima de tudo),
quer namorando o terra-a-terra socialista na sua mais legítima expressão que desfecha
no bolchevismo, prégado pelos traidores nacionais ou estrangeiros, e cuja resposta é e

163

Texto original: Santos, Arlindo Veiga dos. Aos Frentenegrinos. A Voz da Raça. Redator-Chefe Raul Joviano
do Amaral, ano I, Num. 1, São Paulo, 18 de Mar. 1933. Transcrição: Graziê Vasconcellos Ozorio.
164 Arlindo
Veiga Cabral dos Santos (1902-1978) foi um intelectual negro, poeta, escritor e
líder político brasileiro. Sua atuação política teve início no Partido da Mocidade em 1926. Em 1928, fundou o
Centro Monarquista de Cultura Política Pátria Nova, núcleo que precedeu a Ação Imperial Patrianovista
Brasileira, instituição da qual se tornou chefe geral. Após a Fundação da Frente Negra Brasileira em 1931, foi
o primeiro presidente da instituição permanecendo no cargo até junho de 1934, quando pediu afastamento.
Além de contribuir com diversos artigos para o jornal A Voz da Raça, também dirigiu os jornais Pátria Nova, O
Bibliófilo e os semanários Mensageiros da Paz e O Século. O artigo fora transcrito nos mesmos termos da
publicação original, preservando-se as mesmas ortografia e gramática, não apresentando qualquer inovação
[N.T.].
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há-de ser o aniquilamento violento, seja êle adotado por cidadãos do povo, seja êle
adotado por governos que traiam a Nacionalidade.
O Frentenegrino, como o negro em geral, deve estar atento nas suas
reivindicações de direitos que definimos em nosso manifesto de ano passado; mas, para
que seja digno de alcançar êsses legítimos direitos no campo social, económico e politico,
- é mistér cumpra os Mandamentos da Lei que definem, antes de tudo, os deveres do
homem, base da legitimidade dos direitos do homem.
Ao Frentenegrino, para que possa alcançar, em época não distante, a satisfação
dos seus ideais, é necessária a mais devotada e firme disciplina, condição única da vitória.
Só vencem os batalhões disciplinados, que acatam os chefes e, por isso, em ordem vão
para o triunfo. A êles, isto é, aos chefes é que é dado conhecer as operações de conjunto,
a movimentação das fôrças, o nutrimento do fogo, o deslocamento de postos, tudo
debaixo de um critério geral que muitas vezes desnorteia os soldados que queiram
discutir a razão dos movimentos ordenados.
Marchar, porém. Para a frente sempre!
Não dar atenção aos fracos que forem caíndo ou desanimando pelo caminho! Os
poucos ou muitos bravos que restarem das longas caminhadas de sofrimento e conquista
serão suficientes para despedaçar a última trincheira dos inimigos da Pátria e da Raça,
que são quasi sempre os mesmos.
Confiantes em Deus, com aquela profunda religiosidade dos nossos Avós, cujo
espírito não haveremos de trair, confiantes na nossa Obra e esfôrço, nós caminharemos
firmes entre as mil dificuldades advinda da situação precária dos negros, ou originadas da
incompreensão ou mau animo de negros e brancos.
Daremos, todavia, tal demonstração de coragem, perseverança e retidão de
caráter; faremos uma tal obra em nosso Brasil, que A GLORIA E A FIDELIDADE DO NEGRO
BRASILEIRO A’ CIVILIZAÇÃO CRISTÃ HÃO-DE ESPANTAR TODA A AMERICA.
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Com o negro e as suas agremiações (1934) – para o Jornal A
Voz da Raça, da Frente Negra Brasileira165

Autor desconhecido166
Texto publicado em 20/01/1934

O negro tem a pessima mania de indiferentismo em vista das cousas que lhe pertence, ou
a que deva fazer em relação ao seu convivio social. Grita pela união e foge das
oportunidades, acossados pela maldita desconfiança de si proprio que amarra-lhe ação
quando reclamada.
Sabemos que da secretaria da Frente Negra Brasileira, depois de um
entendimento confraternizador com quasi todas as sociações da raça, além das
publicações em todos os diarios da paulicéa, saiu cartas para todas elas, relativa a
memoravel reunião em sua séde a Rua da Liberdade, 193, no dia de ano bom para o
Congraçamento da Raça Negra e no entanto, muitas das associações em questão, não
deram as caras sosinhos, gritando que a raça não tem união.
É lamentavel e porque não dizer, taxando de pessimo esse procedimento social
da raça? Esse procedimento precisa ser corrigido, o negro é necessario encasquetar na
cabeça que ele é obrigado, como o branco, a dar satisfações das cousas que lhe forem
encarregadas, assim como ao receber uma carta, seja de onde seja a sua procedencia, ou
assunto, mormente ás agremiações, ela deverá ser tomada em consideração, mesmo,
enviando duas linhas ao encontro ou desencontro dos seus dizeres ainda mais em se
tratando das correspondencias relativas a este assunto que põe em jogo o
sentimentalismo, bem como o Destino da Raça Negra no Brasil.

165

Texto original: Autor desconhecido. Com o negro e suas agremiações. A Voz da Raça. Redator-Chefe Raul
Joviano do Amaral, Gerente R. A. Santos, ano I, Num. 30, São Paulo, 20 de Jan. 1934. Disponível em:
<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=845027&pesq=%22frente%20negra%20socialista%
22&pagfis=113>. Acesso em 22 nov. 2020. Transcrição: Graziê Vasconcellos Ozorio.
166 O artigo fora transcrito nos mesmos termos da publicação original, preservando-se as mesmas ortografia
e gramática, não apresentando qualquer inovação [N.T.].

160

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

Patricios! Tirae da ideia a tal sugestão que tendes em afirmar que cousa de negro
não vae, e vinde cerrar fileiras juntos aos que já estão unidos, para que a cousa de negro
possa ir; do contrario, seremos sempre folhas esparsas a mercê do vendaval da vida.
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É o cumulo!… (1934) – para o Jornal A Voz da Raça, da Frente
Negra Brasileira167

Autor desconhecido

A Voz da Raça, como jornal que visa os interesses do negro, julga estar na alçada de dar
um contragolpe sobre o assunto sub epigrafado: Partido Socialista – Frente Negra
Socialista e Negros Monarquista.
A Frente Negra Brasileira não visa explorações partidarias na politica nacional. A
sua ação limita-se no terreno da harmonia e colectividade da raça.
Uma órda de indesejaveis vinda de outros paizes, garatujara nos jornais do dia 15
do corrente, escorando-se no negro; fazendo-o de testa de ferro. Para isso, elogia a Frente
Negra Socialista e investe contra a Frente Negra Brasileira, afim de provocar-lhe a
desarmonia, com a única arma que lhe sobra que é taxar de monarquista os negros que a
apoia, dizendo ainda mais, esses indezejaveis e favorecidos pela nossa bondade de
brasileiros, que os conceitos emitidos por esta agremiação, não interessa a eles
socialistas, e vem logo citando o nome do Dr. Manoel dos Passos, que é o chefe da Frente
Negra Socialista.
Não golpeamos aqui e nunca os conceitos ideologicos dessa agremiação porque
somos obedientes ás leis e mesmo agora em que as agremiações negras estão em vias de
um congraçamento luminoso para raça, respeitando para tal fim, as ideologias politicas e
religiosas de cada uma.
E assim, principalmente para aquelles que, a fito de desprestigioso, vivem taxando
a Frente Negra Brasileira de agremiação monarquista, comunicamos que em sua séde
existe um cartaz com letras garrafadas assim expresso:
E’ EXPRESSAMENTE PROÍBIDO DISCUTIR POLITICA ou RELIGIÃO NA SÉDE.
Diante de tal liberdade, cremos que fóra do recinto da Frente Negra Brasileira, os
seus associados poderão adoptar a politica ou religião que entenderem.

167

Texto publicado pelo mesmo Jornal e edição, cuja autoria também é desconhecida [N.T.].
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Resposta a um boletim: lançado pela canalha arnaquistacomunista-socialista, que obedece aos patrões judeus e
extrangeiros (1933) – para o Jornal A Voz da Raça, da Frente
Negra Brasileira

Arlindo Veiga dos Santos168 169
Texto publicado em 09/12/1933

Frentenegrinos! Negros em geral!
A postos contra a onda extrangeira, que, além de vir tomar nosso trabalho, ainda
quer dominar, por um regime iniquo e bandalho, o Brasil dos Nossos Avós.
A «Frente Negra Brasileira» ergueu-se no Brasil, neste grande centro – a Cidade
de S. Paulo, para a defesa e valorização da gente negra nacional, tendo conseguido fazer
alguma coisa em proveito do Negro, dependendo dêle mesmo desenvolvê-las mais, pela
sua compreensão, amor e cooperação de todas as espécies.
Mas não é só isso: o Negro170 Brasileiro sempre foi, é e será nacionalista, estando
continuamente na estacada para defesa da Unidade Nacional, para defesa da boa ordem
da nossa vida, para trabalhar pelas reformas sociais dentro de um espírito cristão de
colaboração de todos.
Não podemos, pois, pactuar com a canalha que, sob a capa de «comité antiguerreiro» ou qualquer ourra tapeação, faz um trabalho infame, no sentido de propagar,
nos meios operários incultos e ingênuos, as ideologias beócias da luta de classes, na qual
o interêsse é todo dessa troça de estrangeiros imigrantes que a incompetencia e cegueira
dos nossos governos democráticos do passado, empenhados na negação da nossa Raça,
importaram para esmagar os negros, que vão ficando completamente á margem da vida

168

Assinado por Arlindo Veiga Cabral dos Santos (1902-1978), o artigo fora transcrito nos mesmos termos da
publicação original, preservando-se as mesmas ortografia e gramática, não apresentando qualquer inovação
[N.T.].
169 Texto original: Santos, Arlindo Veiga dos. Resposta a um boletim. A Voz da Raça. Redator-Chefe Raul
Joviano do Amaral, Gerente R. A. Santos, ano I, Num. 27, São Paulo, 09 de Dez. 1933. Disponível em:
<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=845027&Pesq=%22frente%20negra%20socialista%
22&pagfis=101>. Acesso em 24 nov. 2020. Transcrição: Graziê Vasconcellos Ozorio.
170 Em algumas passagens, a autor escreve Negro com inicial maiúscula, em outras, em inicial minúscula.
Assim, reproduzimos as diferenciações conforme publicação original [N.T.].
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do trabalho, visto que, em quási toda parte, não se aceitam empregados de-côr.
E querem êsses oportunistas internacionais, que estão em muito melhor situação
do que o negro no Brasil que fizemos, querem êsses dar lição ao Negro para entrar em
conluios anti-nacionais, conluios contra a Raça, conluios contra o Brasil que, bem ou mal,
lhes está dando a comida que nos pertence…
A canalha está enganada!!!
Quando o negro está nas horas de paz, tem as suas quesilias particulares com
outros patricios por-causa dos nossos direitos diminuidos, sonegados. Mas, quando se
trata de lutar contra a camorra que vem de fóra, paga pelo ouro judeo-russo para nos
aniquilar, para aniquilar a nossa Nacionalidade, nada temos mais que fazer senão
juntarmos com os outros patricios para dar uma lição aos piratas que, além de comerem
o nosso feijão, deixar-nos sem emprêgos (porque tudo no Brasil, e especialmente cá em
S. Paulo, é mais para êles imigrantes que para nós Negros), além de tudo, ainda querem
criar no Brasil um regimen safado que sómente a êles pode convir.
Contra as tramas do inimigos da Patria, os verdadeiros Brasileiros são SO’
BRASILEIROS: não ha negros, não ha brancos, não ha frentenegrinos, não ha chapa-única,
não ha patrianovista, não ha fascista. HA SO’ BRASILEIROS.
O frentenegrino, depois da educação da F. N. B., não é mais elemento de
exploração. O frentenegrino é um Brasileiro conciente.
Não adianta a exploração da canalha!!!
Quê nos importa que Hitler não queira, na sua terra, o sangue negro? Isso mostra
unicamente que a Alemanha Nova se orgulha da sua raça. Nós também, nós Brasileiros,
temos RAÇA. Não queremos saber de arianos. QUEREMOS O BRASILEIRO NEGRO e
MESTIÇO que nunca traiu nem trairá a Nação.
Nós somos contra a importação do sangue estrangeiro que vem sómente
atrapalhar a vida do Brasil, a unidade da nossa Pátria, da nossa Raça, da nossa Lingua.
Hitler afirmar a raça alemã. Nós afirmamos a Raça Brasileira, sobretudo no seu
elemento mais forte: O NEGRO BRASILEIRO.
Basta de exploração!!!
No ponto da ordem social, o Frentenegrino não é lacaio da burguesia injusta, nem
lacaio de vocês, bolchevistas embuçados. Nem capitalismo! Nem comunismo, socialismo
ou anarquismo.
O FRENTENEGRINO E’ PELA JUSTIÇA SOCIAL, PELA CARIDADE!
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Não queremos os patrões injustos criados pelo capitalismo! Nem os patrões
judeus impostos pelo comunismo de que vocês são capangas!
O TRABALHADOR NEGRO até aqui teve a seu favor sómente os proprios braços e
a capacidade de sofrer.
Não são vocês, estrangeiros exploradores e brasileiros renegados, quem vai fazer
justiça ao Negro Brasileiro. Vocês têm mas é “gorja”. Basta de exploração.
Se não estão contentes com o Brasil, desocupem o bêco, vão para a sua terra.
Não foi o Negro quem os chamou aqui.
Vão-se embora, que fica mais facil para nós resolvermos os nossos casos internos.
Viva o Brasil Nacionalista e Cristão!
Abaixo todas as tramas dos internacionais exploradores do Brasil e dos
Brasileiros!
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6. A luta antirracista e a ascensão do fascismo na década de
1930: um comentário sobre a Frente Negra Brasileira

Graziê Vasconcellos Ozorio171

Após a onda transnacional de protestos antirracistas e antifascistas inflamados pelo
assassinato de George Floyd pela polícia estadunidense, as redes sociais brasileiras foram
tomadas por discussões a respeito do apagamento da luta antirracista por meio da
bandeira antifascista, como se uma fosse excludente da outra – discussão que já foi
suscitada em outros textos deste volume. O pano de fundo desta análise é, portanto, a
investigação de como a luta antirracista brasileira se relacionou com a ascensão do
nazifascismo na década de 1930. Para tanto, escolheu-se a Frente Negra Brasileira por ter
sido a principal e maior organização do movimento negro da época, além do fato de haver
disponibilidade documental dos posicionamentos frentenegrinos publicados no jornal A
Voz da Raça.172
Ressalto, todavia, o caráter exemplificativo deste exercício, tendo em vista a
impossibilidade de se exaurir as discussões políticas ocorridas, além das limitações
materiais no que se referem à publicação irregular do jornal e ao fato de os textos
presentes n’A Voz da Raça serem de autorias individuais – o que lança dúvidas quanto à
possibilidade de representarem opiniões coletivas ou majoritárias no interior da FNB,
questão que não pretendi abordar aqui, pois o resgate de evidências demandaria maior
pesquisa. Ainda assim, considerando a sua influência sobre o movimento negro brasileiro
do século XX, acredito que a presente análise é útil para ilustrar os debates políticos que
se faziam presentes na Associação. Ademais, pontuo que o intuito aqui não é analisar os
posicionamentos da Frente e de seus membros a fim de classificá-los ou até mesmo taxálos de fascistas ou conservadores, mesmo porque tal desígnio tem sido discutido pela
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Doutorande em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD/UERJ), bolsista CAPES. E-mail:
grazieozorio@gmail.com, grazielle.dir@gmail.com.
172 Porém, ressalta-se que luta antirracista brasileira não pode ser resumida à atuação da Frente Negra
Brasileira (FNB), tendo sido possível, inclusive, encontrar nos textos d’A Voz da Raça indícios de
posicionamentos contrários ao da Instituição, como foi o caso da Frente Negra Socialista.
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literatura existente.173 O sentido aqui proposto é o de investigar as condições históricas
que podem ter contribuído para que a luta antirracista promovida pela FNB se
aproximasse, em algum momento, desses ideais.
Na primeira parte do texto resgato o cenário no qual a Frente Negra Brasileira
emergiu, demonstrando como sua fundação esteve relacionada a uma estratégia de
organização do movimento negro, sobretudo na cidade de São Paulo. Além de suscitar
sua importância histórica no que diz respeito à denúncia da condição da classe
trabalhadora negra, ao combate do racismo antinegro pseudocientífico, bem como à
prestação de diversos serviços educacionais, médicos e jurídicos à população negra.
Posteriormente, procedo com a análise dos textos publicados em seu periódico. A partir
desse exame, sustento como ponto de partida a aproximação, por meio da defesa de
ideais nacionalistas, entre a luta antirracista frentenegrina e o fenômeno fascista.
Entretanto, argumento que a Instituição reproduziu o nacionalismo à sua própria
maneira, que denomino aqui de “nacionalismo frentenegrino”. Isto é, parece-me que, na
verdade, o nacionalismo foi um meio utilizado pela Frente para combater o racismo
antinegros. Ao final, aponto como a defesa, promovida pela FNB, de ideais nacionalistas
trazia, em sua essência, a reprodução das relações sociais capitalistas e,
consequentemente, do racismo que visava combater. Sendo assim, as situações históricas
analisadas suscitam discussões relevantes para o momento atual no que se refere à
compatibilidade entre as lutas antirracista, anticapitalista e antifascista.

I – O movimento negro brasileiro no início do século XX e surgimento da FNB

Data do ano de 1902 a fundação das primeiras associações de negros na cidade de São
Paulo. Por meio desses espaços, a população negra se organizou em busca de melhores
condições de vida no pós-abolição da escravidão (OLIVEIRA, L., 2002, p. 48). Nesse
momento, tais instituições foram fundamentais para a ampliação de redes de
solidariedade entre a comunidade negra. Segundo registro realizado por Regina Pinto
(1993, p. 84), até o ano de 1937 existiam cerca de 123 associações negras paulistanas174,

173

A título de exemplificação, veja-se Dias (2019).
O referido quantitativo não inclui as associações negras de caráter exclusivamente carnavalesco e/ou
esportivo (PINTO, 1993, p. 84).
174
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cujas atividades envolviam assistência social, educação e cultura. A partir de 1915, parte
dessas organizações passou a publicar periodicamente em jornais, o que deu origem à
imprensa negra que circulou até o ano de 1963. Tais periódicos representaram o embrião
de organização e de luta dos negros no início do século XX, tendo em vista que não só
denunciavam, como também apontavam soluções para os problemas sociais decorrentes
do racismo antinegro (OLIVEIRA, Ibid.).
Estima-se que, até a década de 1930, a imprensa negra era constituída por pelo
menos 31 jornais com perspectiva antirracista em São Paulo (DOMINGUES, 2004), dentre
os quais se destacou O Clarim da Alvorada (1924-1932) sob a direção de José Correia
Leite175 e Jayme de Aguiar176. Ao longo de sua publicação, o jornal circulou por outras
cidades e foi apresentado em diversos formatos, tendo sido fundamental na construção
de uma consciência política e social na comunidade negra. Por outro lado, Aguiar afirmava
que a criação desses jornais se devia também ao desenvolvimento de literatos negros,
cujos trabalhos não eram reconhecidos enquanto literatura pelos demais órgãos de
comunicação (MOURA, 2014, p. 248).177 Nesse sentido, Clóvis Moura (Ibid.) assinala como
a imprensa negra desenvolveu um trabalho relevante ao contribuir para a produção de
diversos sonetos, crônicas, apólogos, epigramas, sátiras, artigos sobre educação e
protestos contra o racismo antinegro.
Este cenário foi marcado pelo surgimento do Centro Cívico Palmares (CCP, 19261929), idealizado e fundado por Antônio Carlos 178, cujo objetivo principal era a união e
aproximação política dos negros. Buscando diferenciar-se das demais organizações
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Jornalista e um dos principais expoentes do movimento negro brasileiro, José Benedito Correia Leite teve
uma atuação política contundente até o fim de sua vida. Além de fundar O Clarim da Alvorada, jornal no qual
atuou como diretor, redator, repórter e gráfico, Correia participou da fundação da FNB em 1931. Apesar de
exercer o cargo de conselheiro da entidade, logo depois Leite rompeu com a organização devido a conflitos
políticos e ideológicos quanto aos rumos que a luta antirracista desta deveria seguir. No ano seguinte, dirigiu
o jornal A Chibata e ajudou a criar o Clube Negro de Cultura Social (1931-1937), do qual foi secretário e
orientador, além de publicar a revista Cultura. Correia Leite também colaborou com a fundação da Associação
dos Negros Brasileiros (ANB, 1945-1948), passando a editar o jornal Alvorada. Entre os anos de 1956 e 1965,
o jornalista foi Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Cultural do Negro. Em 1960, participou
ainda da criação e direção da revista Niger.
176 Filho de uma família alforriada, Jayme de Aguiar foi um jornalista e militante negro relevante na luta
antirracista brasileira. Além de O Clarim da Alvorada, Aguiar colaborou para outros periódicos como o jornal
Evolução, o jornal O Patrocínio e o jornal Senzala. Sua atuação política também é constituída pela participação
na fundação da FNB.
177 Segundo Clóvis Moura (2014, p. 248), os poemas, os sonetos e as crônicas publicados pela imprensa negra
eram considerados pela crítica acadêmica como uma subliteratura que sequer merecia ser estudada.
178 Antônio Carlos foi sargento da Força Pública de Campinas, incorporou-se na Coluna Prestes e percorreu o
interior do Brasil até 1926, quando retornou a São Paulo e fundou o Centro Cívico Palmares (CCP) (OLIVEIRA,
L., 2002, p. 50).
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beneficentes da época, que se tornaram exclusivamente recreativas, a entidade possuía
um tom mais crítico ao discutir concretamente a situação do negro no Brasil. Após a saída
de Carlos da direção em 1929, o CCP passou por uma reestruturação que culminou em
sua extinção no mesmo ano. Não obstante as tentativas de reerguê-la, a organização
palmarina passou a realizar apenas atividades recreativas. Este cenário propiciou o
surgimento da Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. Fundada por um grupo
remanescente do CCP e outro grupo oriundo do jornal O Clarim da Alvorada, foi a primeira
frente política que reuniu a maioria das organizações negras em torno de uma instituição
comum.
Conforme se depreende de seu Estatuto, a instituição tinha como principal
objetivo a “união política e social da Gente Negra Nacional, para afirmação dos direitos
históricos da mesma, em virtude a sua atividade material e moral no passado e para
reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira”
(MALATIAN, 2015, p. 7). Tal escopo seria alcançado por meio da “elevação moral,
intelectual, artística, técnica, profissional e física; assistência, proteção e defesa social,
jurídica e econômica e do trabalho da Gente Negra” (Ibid.). Dentre os direitos sociais
reivindicados pela Frente Negra, Malatian (Ibid., p. 8) identificou o trabalho, a educação
e a igualdade de tratamento. Já no que se refere aos direitos políticos há uma definição
precisa no art. 4º do Estatuto frentenegrino, qual seja, a organização da Frente como
“força política organizada” a fim de pleitear “dentro da ordem legal instituída no Brasil,
os cargos eletivos de representação da Gente Negra Brasileira, efetivando a sua ação
político-social em sentido rigorosamente brasileiro” (Ibid.).
A FNB contava com filiais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul (OLIVEIRA, A., 2006, p. 4). Apesar
da dificuldade de se precisar em números exatos a quantidade de membros, estima-se
que em seu auge chegou a 30 mil (DOMINGUES, 2004, p. 60). Com elevado nível de
organização, a entidade frentenegrina desenvolvia diversas atividades referentes à
educação, esporte, teatro, apoio jurídico e oferecimento de serviço médico e
odontológico; além de dispor de uma biblioteca na sede central e de um caixa-beneficente
para socorrer os associados em casos emergenciais. Para Domingues (Ibid.), a luta do
movimento negro nacional teria dado um salto qualitativo após a fundação da FNB. De
fato, como bem observou Florestan Fernandes (1989, p. 73), a instituição diferenciava-se
das demais organizações pela “arregimentação, e pela tentativa de estruturação orgânica
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dos quadros com uma liderança burocrática bem definida e com uma disciplina mais ou
menos delimitada”.
Assim como as demais instituições do movimento negro da época, a FNB passou
a compor a imprensa negra, por meio do jornal A Voz da Raça. Entre os anos de 1933 e
1937, o periódico frentenegrino contou com sistema de assinaturas, impressão em grande
escala e distribuição para outros Estados do país. Suas páginas eram preenchidas por
artigos, notícias, notas e chamadas públicas; dentre os temas abordados encontravam-se
a denúncia do racismo antinegro, arte, cultura, poesias, religiões de matrizes africanas,
capoeira e colunas escritas por mulheres negras. Ao longo de quatro anos de publicação,
o jornal totalizou 70 edições publicadas apesar de a periodicidade irregular devido às
dificuldades financeiras, e cada número manteve a média de três a quatro páginas. Outra
característica marcante do periódico, já apontada por André de Oliveira (Ibid., p. 12), é a
sua composição referente a um tema específico em cada número, já que as publicações
tendiam a tratar do assunto anunciado pela chamada central do jornal. Publicação oficial
da FNB, atualmente, A Voz da Raça representa um dos maiores registros dos
posicionamentos políticos da entidade.
A atuação política frentenegrina, por sua vez, foi marcada por certa ambiguidade:
embora desenvolvesse atividades de caráter político, a entidade evitava assumir
abertamente tal aspecto. De início, buscando promover a união e o sentimento de
solidariedade entre seus membros, a FNB teve como estratégia evitar polêmicas e
debates sobre vertentes políticas, baseando-se em questões de senso comum, em lutas e
anseios que fossem compartilhados por todos os negros, como saúde, educação, moradia,
empregabilidade, etc. (OLIVEIRA, L., 2002, p. 78). Ao buscar apoio de todos os segmentos
da sociedade por meio das, questionáveis, neutralidade e cordialidade, a Frente se eximia
de manifestações públicas acerca de seus ideais políticos e, mesmo quando denunciava
os casos de racismo, o fazia afirmando serem episódios isolados que não representariam
a regra geral da sociedade (Ibid., p. 63). Conforme veremos no próximo item, a instituição
frentenegrina não só se posicionava politicamente, como o fazia de maneira ambígua e
contraditória.
No mesmo sentido, a aparente neutralidade da FNB também não foi capaz de
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impedir conflitos políticos no seu interior, tampouco com as demais associações negras. 179
Por exemplo, não obstante seu escopo fosse aglutinar o movimento negro numa mesma
organização, apenas os clubes que pautavam o debate acerca do racismo antinegro e que
tinham formas próprias de educação e difusão da cultura negra foram agregados
(OLIVEIRA, A., 2006, p. 99). Já as entidades que desenvolviam atividades relacionadas à
recreação e esportes, que não compunham a FNB nem a apoiavam, eram considerados
por esta responsáveis pelo “desmantelamento da família negra” (Ibid.). Outro fato que
potencializou as divergências políticas no interior da FNB foi a participação de Arlindo
Veiga dos Santos180 no Primeiro Congresso da Ação Integralista. Nesta ocasião, o
presidente da FNB proferiu um discurso prometendo o apoio da organização e de seus
200 mil membros aos integralistas (DOMINGUES, 2004, p. 61). Em dezembro de 1931, os
frentenegrinos que se organizavam, sobretudo, no jornal O Clarim D`Alvorada se
opuseram ao posicionamento de Arlindo, protagonizando o primeiro rompimento
coletivo da FNB – episódio no qual José Correia Leite se desligou da instituição sob a
alegação de que não compactuaria com personalismo, clericalismo, monarquismo e
posições políticas ultranacionalistas de Arlindo; apesar de se colocar à disposição do
movimento negro (Ibid., p. 62).
Sendo assim, a busca pela imparcialidade política da entidade já se mostrava
controversa pela própria atuação de seu presidente. Expoente do movimento
patrianovista, Arlindo Veiga dos Santos candidatou-se às eleições para a Constituinte de
1933. No entanto, disputou como candidato avulso, tendo em vista que a Ação Imperial
Patrianovista Brasileira não se organizou enquanto partido político por orientação da
Igreja católica. Embora não tenha havido tempo hábil para que a candidatura de Arlindo
fosse vinculada à FNB, na prática, a instituição assumiu todas as responsabilidades pela

179 Outro evento que está

relacionado à busca pela neutralidade por parte da FNB se trata do rompimento de
parte dos membros da instituição para a fundação da Legião Negra. Após a insurgência da Revolução
Constitucionalista, a Frente divulgou uma nota se declarando neutra com relação ao conflito, indignados com
esta postura, um grupo de frentenegrinos se desvinculou da FNB e fundou a Legião Negra. Liderada por
Joaquim Guaraná Santana e Gastão Gourlart, a Legião chegou a recrutar cerca de 2mil combatentes negros,
além disso, lançou uma Proclamação a todos os negros do Brasil, por meio da qual reivindicava direitos
relacionados à cidadania e à participação (MACHADO, 2020).
180 Arlindo Veiga Cabral dos Santos (1902-1978) foi um intelectual negro, poeta, escritor e líder político
brasileiro. Sua atuação política teve início no Partido da Mocidade em 1926. Em 1928, fundou o Centro
Monarquista de Cultura Política Pátria Nova, núcleo da futura Ação Imperial Patrianovista Brasileira,
instituição da qual se tornou chefe geral. Após a fundação da Frente Negra Brasileira em 1931, foi o primeiro
presidente da instituição, permanecendo no cargo até junho de 1934, quando pediu afastamento. Além de
contribuir com diversos artigos para o jornal A Voz da Raça, também dirigiu os jornais Pátria Nova, O
Bibliófilo e os semanários Mensageiros da Paz e O Século.
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mesma (OLIVEIRA, L., 2002, p. 79). Inclusive, o programa político apresentado por Veiga
dos Santos no jornal A Voz da Raça em abril de 1933 reflete a influência patrianovista
(Ibid.). Apesar de Arlindo não ter sido eleito, sua candidatura foi considerada pela Frente
Negra como “uma vitória moral, na medida que existia um candidato representando os
negros brasileiros” (Ibid., p. 80), influenciando a estratégia política frentenegrina
doravante.
Após a saída de Veiga dos Santos da presidência em 1934, a FNB passou a assumir
seu caráter político de forma mais explícita. Tendo Justiniano Costa como presidente, a
instituição apostou na tática de apresentar e eleger candidatos negros a fim de alcançar
maior representação nas esferas do poder público. O passo seguinte foi transformar-se
oficialmente em partido político. Com delegações em vários estados brasileiros, em
agosto de 1936 a FNB se torna um partido de proporções nacionais. Todavia, não chegou
a disputar as eleições de 1937 devido ao golpe de Estado levado a cabo por Getúlio Vargas.
Com o advento do Estado Novo, a FNB e as demais organizações políticas foram
dissolvidas e consideradas clandestinas – do mesmo modo, os veículos de comunicação,
incluindo o jornal A Voz da Raça, sofreram censura e logo foram extintos. Entretanto, há
na literatura autores que relacionam o fim da FNB às disputas políticas presentes na
instituição, representada na figura de Arlindo, líder do movimento patrianovista e
próximo ao movimento integralista, e, por outro lado, na figura de José Correia Leite que
estava mais próximo dos movimentos socialistas e sindicais (DIAS, 2019).
Nesse sentido, entre os anos 1931 e 1937 a existência e atuação da FNB foram
marcadas por diversas polêmicas e polarização política. Tais confrontos e os ideais
defendidos pela entidade parecem refletir também o momento político nacional e
internacional daquela época. A década de 1930 condensa as diversas mudanças políticas
e econômicas causadas pela Primeira Guerra Mundial e pela crise de 1929. No Brasil, com
o avanço do processo de industrialização, as teorias de branqueamento e racismo
pseudocientífico estavam sendo substituídas pelo mito da democracia racial e a
valorização da raça mestiça no projeto de construção de uma identidade nacional; ao
mesmo tempo, havia as ebulições e as lutas dos trabalhadores num momento de
reorganização do Estado capitalista. Neste contexto de crise econômica e de
reestruturação do capitalismo vimos a ascensão do nazifascismo na Europa, e ideais como
o nacionalismo, autoritarismo, militarismo e anticomunismo predominavam no cenário
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mundial. No caso brasileiro, o fascismo se fez presente, sobretudo por meio do
movimento integralista (CALIL, 2010).

II – Comentário aos periódicos d’A Voz da Raça

A partir da leitura dos textos publicados pelo jornal A Voz da Raça e recuperados nesta
coletânea é possível identificar a presença de diversas influências ideológicas
constitutivas do nacionalismo fascista em construção na época, que disputava o processo
de constituição da identidade nacional através do conservadorismo cristão e da ameaça
externa comunista. Conforme apontou Clóvis Moura (2014, p. 259), o slogan do jornal
frentenegrino fora decalcado das palavras de ordem do movimento fascista brasileiro:
enquanto a Ação Integralista Brasileira carregava o lema “Deus, Pátria e Família”, A Voz
da Raça estampava em sua capa o lema “Deus, Pátria, Família e Raça”. Para Moura (Ibid.),
a proximidade entre os dois slogans refletia a influência de Arlindo Veiga dos Santos que
foi, por um lado presidente da FNB, e por outro, um dos ideólogos do Patrianovismo. A
partir dessa influência, sustento como ponto de partida desta análise a relação de
proximidade entre os dois movimentos. A investigação das condições históricas que
contribuíram para tal aproximação se baseia na hipótese de que a defesa de ideais
nacionalistas apresentou-se para FNB enquanto um meio de erradicação do racismo. Ao
final, teremos mais elementos para compreender como a adoção da raça, de maneira
essencializada e apartada da classe como critério de unidade política, pode ter
contribuído para que a atuação frentenegrina reproduzisse ideais fascistas e de
supremacia racial.181 Passemos à análise dos textos selecionados.
No texto intitulado de “Aos Frentenegrinos”, Veiga dos Santos faz um apelo de
união, aos “negros briosos e esforçados”, por meio da Frente Negra, objetivando a defesa
da gente negra e defesa da Pátria. Para o autor, ambos os objetivos andariam juntos para
àqueles que não quereriam trair a Pátria ao internacionalismo. Tal perspectiva também
se encontra no texto “Resposta a um boletim” no qual o autor volta a pleitear pela

181 Expressão máxima dessa reprodução de

ideais fascistas, a milícia interna da FNB foi comandada por Pedro
Paulo Barbosa, não fez uso de armas e sequer chegou a atuar em manifestações públicas da entidade. No
entanto, a milícia frentenegrina realizava convocações regulares de voluntários por meio d‘A Voz da Raça e
era bastante valorizada devido à sua importância simbólica (OLIVEIRA, L., 2002, p. 69).
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unidade dos frentenegrinos e dos negros em geral contra os estrangeiros que, para ele,
“além de vir tomar nosso trabalho, ainda quer dominar, por meio de um regime iníquo e
bandalho, o Brasil dos Nossos Avós”. Além disso, afirma que a FNB surgiu para a defesa e
valorização da gente negra nacional, logo, o negro sempre teria sido nacionalista,
defensor da unidade e da boa ordem, para que pudesse trabalhar “pelas reformas sociais
dentro de um espírito cristão de colaboração de todos”. Sendo assim, não seria possível
compactuar com os ideais da luta de classes propagados pelo Comitê Anti-guerrilheiro
nos meios operários, pois para Veiga dos Santos, tais ideais carregariam os interesses de
imigrantes estrangeiros, cuja mão de obra fora importada pela “incompetência e
cegueira” dos governos democráticos com a finalidade de negar a “nossa raça” e colocar
as pessoas “de-côr” à margem da sociedade e sem empregos.
Nesta passagem, Arlindo explicita com perspicácia o caráter racista da política de
importação de mão de obra imigrante, cujo um dos objetivos foi a justamente a
substituição da mão de obra negra que era tida como não qualificada e inferior. Todavia,
de maneira pessoalizada, o autor atribuiu à classe trabalhadora imigrante tal propósito –
como se o branqueamento da população brasileira e a supressão das possibilidades de
subsistência classe trabalhadora negra não fossem finalidades da referida política de
Estado, mas sim dos imigrantes. A personificação, na figura do trabalhador estrangeiro,
dos motivos para a deterioração das condições de trabalho do negro no Brasil se trata de
uma apreensão imediata, no sentido de ser a observação mais visível em um primeiro
momento, que não desvela as complexidades de uma relação social historicamente
racista. Dessa forma, embora o imigrante branco tenha sido, de fato, trazido para
substituir a mão de obra negra, constituindo uma política de Estado racista, as mazelas
sociais dos negros tinham uma origem diversa, calcadas em um histórico escravocrata que
não elaborou políticas de inclusão e reparação no pós-abolição. Ao identificar a questão
apenas como uma disputa por postos de trabalho entre trabalhadores de diferentes
nações, Arlindo aposta no nacionalismo de base xenófoba como o único meio de defesa
das possibilidades de subsistência da população negra. No mesmo sentido, sua
perspectiva contribui não apenas para a compreensão de como a referida política foi
utilizada como estratégia de divisão da classe trabalhadora, mas também para como as
especificidades de precariedade, oriundas do racismo, da classe trabalhadora negra da
época, impediu a ampliação das redes de solidariedade desta para com a classe
trabalhadora imigrante.
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No decorrer do texto, o autor argumenta que naquele contexto histórico a tarefa
do negro seria impedir que uma geração “irresponsável” que não teria uma tradição de
sangue, de trabalho, de criação e de glória a zelar, traísse a Pátria de forma impune. Para
Arlindo, essa geração corresponderia apenas a um breve momento na vida eterna da
Nação e a traição teria ocorrido por meio dos “erros materialistas do separatismo”
(“materialismo histórico - a riqueza material acima de tudo”) ou do bolchevismo. Este
trecho conciso rende constatações importantes. Dentre elas, observa-se a elaboração de
uma crítica – ainda que inconsciente e não desenvolvida – ao economicismo dos
movimentos comunistas, que pouco ou mal incorporavam a dimensão racial na luta de
classes, bem como a concretização de seus efeitos negativos. A segunda constatação se
refere à influência patrianovista e integralista no discurso de Arlindo, que se alinhou ao
objetivo de criação da identidade nacional. Para melhor compreensão do apelo que tais
influências exerciam, ressalta-se que com o integralismo nasce uma ideia bastante cara à
FNB, qual seja, o conceito de segunda abolição (MACHADO, 2020, n.p.). Fundamentado
na ausência políticas de integração e de auxílio à população, seu argumento era o de que
a escravidão não havia sido abolida por completo, com isso, uma segunda abolição seria
necessária para a implementação das políticas de reparação (Ibid.).
Por conta disso, o processo de construção da identidade nacional parece ter sido
visto como uma possibilidade tanto de inclusão do negro na raça brasileira, o qual, até
então, era visto como africano, uma raça estrangeira que fora sequestrada e escravizada
em território também estrangeiro; quanto como uma oportunidade de reconhecimento
do trabalho negro na construção do país. Por outro lado, a valorização do negro brasileiro
promovida pelo autor pode ser vista sob dois aspectos: o primeiro está relacionado ao
passado, isto é, na compreensão da centralidade do trabalho do negro escravizado para
a edificação do Brasil enquanto nação; já o segundo, refere-se àquele momento presente,
em outras palavras, uma vez livre o negro poderia contribuir na luta pela defesa da pátria.
Tal tese se fundamenta na crença explicitada pelo autor de que os negros “esforçados”
dariam um exemplo a toda pátria, agindo como o herói nacional. Enquanto o imaginário
fascista construiu o comunismo como o inimigo externo, como se pode constatar em
outros capítulos deste livro, para Arlindo, o inimigo externo seriam tanto os estrangeiros
que, sendo a personificação do comunismo, teriam vindo ao país roubar os empregos dos
negros. Dessa forma, a partir dessa construção da identidade nacional, o negro e o
mestiço brasileiros seriam aqueles realmente capazes de salvar a nação dessas duas
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ameaças externas. Tem-se, assim, a construção do “mito”, do herói brasileiro que passa a
ser personificado no negro e no mestiço, isto é, a “raça brasileira”.
O lema adotado pela organização frentenegrina era “Marchar, porém. Para a
frente sempre!”, confiantes no deus cristão, os negros dariam uma demonstração de
coragem, persistência e caráter ao enfrentar as dificuldades advindas da situação de
precariedade na qual se encontravam, ou as dificuldades oriundas da “incompreensão ou
mau ânimo de negros e brancos”, afinal “A GLÓRIA E A FIDELIDADE DO NEGRO À
CIVILIZAÇÃO CRISTÃ HÃO-DE ESPANTAR TODA A AMÉRICA”. Além disso, por conta da
diminuição e sonegação de seus direitos, em “horas de paz”, os negros teriam suas
diferenças particulares para com outros “patrícios”. Todavia, quando se tratava de lutar
contra a “camorra” internacional “patrocinada pelo judeu-russo”, a fim de “aniquilar a
nacionalidade brasileira”, o negro não teria alternativa senão se juntar a esses patrícios
para defender a Nação e “dar uma lição aos piratas”, que além de roubar toda comida e
emprego da população negra, ainda queria instaurar um regime político que só seria
conveniente a eles. Já que, nesse contexto, para Arlindo os verdadeiros brasileiros seriam
só brasileiros: “não ha negros, não ha brancos, não ha frentenegrinos, não ha chapaúnica, não ha patrianovista, não ha fascista”.
Além disso, o autor afirma que após receber a educação da FNB, portanto, o
frentenegrino passaria a ser um “brasileiro consciente” livre de qualquer exploração. Para
Veiga dos Santos, o fato de Hitler não querer sangue negro na Alemanha, significaria
somente que a “Alemanha Nova” teria orgulho de sua raça. Da mesma maneira, o Brasil
também teria uma raça da qual se orgulhar, o brasileiro negro e mestiço, “que nunca traiu
nem trairá a Nação”. Por conta disso, a FNB era contra a política de importação de mão
de obra imigrante, pois acreditava que esta seria responsável por atrapalhar a vida do
Brasil, além da unidade da Pátria, da raça e da língua, nas palavras do autor, “Hitler afirma
a raça alemã. Nós afirmamos a Raça Brasileira, sobretudo no seu elemento mais forte: O
NEGRO BRASILEIRO. Basta de exploração!!!”. Nessas passagens, é nítida a aproximação
da luta antirracista defendida por Arlindo a uma perspectiva de supremacia racial, na qual
a raça a ser afirmada e reivindicada era o negro brasileiro. A contradição é que tal
aproximação também pode ser observada como um desdobramento da tentativa de
incluir o negro na construção da identidade nacional. Como bem observado por
Domingues:
A Frente Negra acreditava que a solução para o Brasil era um governo forte,
que tivesse compromisso com a nação, como falavam que Hitler tinha com a
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Alemanha. É bom lembrar que essa época é anterior à Segunda Guerra e ao
Holocausto, quando Hitler ainda era celebrado pela comunidade
internacional como um governante que 'estava dando um jeito' na Alemanha
(MACHADO, 2020, n.p.).

Já no que se refere à “ordem social”, Veiga dos Santos afirma que o negro não
seria lacaio nem da burguesia, nem dos bolchevistas. Essa postura de despolitização
também pode ser observada no texto “É o cumulo!”, de 1934, no qual a FNB afirmou que
não visaria “explorações partidárias na política”, somente atuação no terreno da
harmonia e coletividade da raça. Por conta disso, em sua sede, seria proibido discutir
sobre política ou religião, pois seria obediente às leis, além de respeitar as ideologias
políticas e religiosas das agremiações – tal proibição estaria manifestada por meio de
cartazes assim expressos “E’ EXPRESSAMENTE PROÍBIDO DISCUTIR POLITICA ou RELIGIÃO
NA SÉDE”. Já fora da sede da FNB, seus associados poderiam fazer uso de suas liberdades
para adotar qualquer política ou religião. Por isso, o frentenegrino seria pela justiça social
e pela caridade, não havendo espaço para o capitalismo, comunismo, socialismo ou
anarquismo, isto é, “Não queremos os patrões injustos criados pelo capitalismo! Nem os
patrões judeus impostos pelo comunismo (…)”. Estas passagens suscitam discussões
interessantes para luta antirracista atual que vez ou outra se aproxima de um discurso
despolitizante e muito semelhante ao da Frente, ao afirmar que entre a direita e a
esquerda, o negro permanece negro – e que, suspostamente, não haveria escolha política
a ser fazer nesses casos.
Além disso, o autor argumenta que o frentenegrino, assim como o “negro em
geral”, deveriam estar atentos aos direitos reivindicados pelo Manifesto da Frente Negra
Brasileira de 1932. Todavia, para que se fosse “digno” de alcançar tais direitos no campo
social, econômico e político, antes de mais nada, os negros deveriam cumprir os
mandamentos da lei que definiam os deveres do homem que, por sua vez, seriam a base
de legitimidade dos direitos. O movimento argumentativo de Arlindo não é vão, sua
aposta no cumprimento das leis a fim de garantir os direitos da população negra no pósabolição explicita uma mudança crucial nas relações sociais capitalistas da época: pela
primeira vez o negro deixa de ser considerado mercadoria, isto é, objeto de direito, e
passa ao reino da troca de equivalentes, alcançando o posto de sujeito de direitos
(OZORIO, G.; ELIAS, C., 2018). Se a posição imposta ao negro brasileiro até então era de
inferioridade, não qualificação, de objeto na sociedade brasileira, uma vez formalmente
livre e tendo adquirido o posto de sujeito de direito, por conseguinte, o negro também se
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encontrava livre para vender sua força de trabalho, além do dever de cumprir a lei para
ter seus direitos garantidos.
Já o texto de título “Com o negro e as suas agremiações” expõe o não
comparecimento da maioria das associações negras à reunião convocada pela FNB, bem
como a não justificativa de ausência por parte das mesmas. Para o autor, tal
acontecimento seria reflexo da “péssima mania de indiferentismo” do negro com relação
as coisas que lhe pertence ou o que deva fazer com relação ao seu convívio social. Nesse
sentido, o autor argumenta que “esse procedimento social da raça” seria péssimo e
lamentável, além disso, deveria ser corrigido pois o negro deveria entender que, assim
como o branco, seria obrigado a dar satisfações das coisas que lhe forem encarregadas.
No trecho é relatada não apenas a dificuldade de organização política da população negra
no início do século, como também a manifestação de uma contradição já apontada por
Laiana de Oliveira (2002, p. 64): embora a FNB tenha contribuído para o enfrentamento
do racismo pseudocientífico, em certa medida acabou reproduzindo certas premissas
desta perspectiva, sobretudo no que se referia aos supostos “vícios da raça”. Oliveira
(Ibid., p. 65) demonstrou que por trás da preocupação da FNB para com a conduta dos
negros havia a tentativa de absorção dos modelos de organização e comportamento dos
brancos. Este seria, afinal, o meio para redefinir a posição dos negros na sociedade,
hipótese que vemos até aqui ser confirmada.
Tais modelos acabavam por culpar as massas negras pelos vícios e situação de
vulnerabilidade social na qual se encontravam, desconsiderando as consequências de
mais de três séculos de escravidão e a abolição desta – sem nenhuma política de
reparação histórica ou até mesmo integração dos negros na sociedade. A adoção dessa
perspectiva racista e meritocrática está em consonância com uma apreensão imediata da
sociabilidade capitalista que estava em formação naquela época histórica – isto é, uma
vez livre, o negro seria tão capaz quanto o branco de prover sua própria subsistência e
caso não conseguisse, consequentemente, só poderia ser fruto do seu mau desempenho
enquanto cidadão/trabalhador. Na busca por uma igualdade formal para com os brancos,
a FNB abstraía-se das desigualdades materiais impostas a ambas as populações. Com isso,
responsabilizava os negros pelas mazelas sociais que as infligiam como se a superação das
mesmas dependesse apenas do desempenho individual. Por mais problemática que tal
perspectiva fosse, acabou por influenciar as atividades frentegrinas no que diz respeito à
educação. A FNB chamou para si a responsabilidade de educar seus membros, oferecendo
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diversos cursos voltados para a educação de jovens e adultos, além de realizar campanhas
que incentivavam os pais a educarem seus filhos.
Embora a identificação da raiz do problema, isto é, o motivo pelo qual os negros
estavam expropriados de melhores possibilidades de subsistência, bem como do meio
para superá-lo fossem questionáveis, a promoção de atividades educativas de forma
independente pela FNB acabou por ampliar o acesso à educação para a comunidade
negra. Materialmente, o maior grau de escolaridade pode ter possibilitado melhores
condições de vida naquele momento. Sendo assim, não obstante os posicionamentos da
Instituição de responsabilizar os negros pelos “hábitos” que eram utilizados como
justificativa para o racismo, a compreensão frentenegrina de que qualquer possibilidade
de enfrentamento ao racismo envolveria um processo educacional de integração do
negro na sociedade acabou por beneficiar a população negra – ainda que de maneira
pontual, configurando, repito, uma estratégia direcionada à sobrevivência e não à
emancipação. Nesse sentido, as estratégias políticas adotadas pela Frente Negra, embora
importantes, não poderiam beneficiar a população negra a longo prazo, pois não havia
nenhuma contestação das relações sociais capitalistas que remunerava os negros com
menores salários e permitia piores acessos destes à moradia, educação e saúde. Além da
já mencionada reafirmação do racismo pseudocientífico, que visava ao mesmo tempo
combater. A forma pelas quais as críticas frentenegrinas se davam, portanto, compreende
o racismo e o capitalismo de maneira dual, como dois aspectos diferentes que não se
relacionam.

III – Considerações finais

A Frente Negra Brasileira foi uma organização grande e diversa, tendo posturas variadas
ao longo de sua existência, que refletiam tanto a complexidade da estrutura social do país,
quanto as disputas políticas engendradas no interior do nascente movimento negro
brasileiro. O propósito desta análise foi abordar como se deu o debate frentenegrino
sobre o fascismo das décadas de 1920 e 1930. O tema não poderia deixar de expor o
pensamento de Arlindo Veiga dos Santos, então presidente da instituição, e de algumas
publicações do jornal A Voz da raça neste período. Em virtude da já mencionada
complexidade dessa organização, a análise de quatro publicações não seria capaz exaurir
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o debate, porém é o suficiente para incitar reflexões. Neste breve comentário, ressalto
que o caráter fascista adotado pela FNB não deveria ser resumido às posturas
“individuais” de seus líderes, da mesma maneira que não deveria ser analisado de forma
a-histórica e apartado do quase inexistente debate sobre o racismo antinegro no interior
de outras correntes políticas. Em outras palavras, tais ideais só se propagaram, pois as
desigualdades que, supostamente os justificavam, eram materiais e concretas. Além
disso, as demais organizações políticas da época falharam em identificar o racismo
antinegro como fundamental na constituição do capitalismo, em especial a Frente Única
Antifascista que apesar de tecer críticas ao racismo antissemita, manteve-se omissa à
situação dos negros no Brasil – como bem demonstrado por Sales (referência deste
volume).
Sendo assim, a hipótese aqui formulada de que a reprodução de ideais
nacionalistas de caráter fascista por parte da FNB, isto é, o “nacionalismo frentenegrino”,
se tratou de um meio para erradicação do racismo, se fundamenta tanto na postura
frentenegrina de defesa da pátria para se contrapor à política estatal racista de
importação de obra estrangeira para o branqueamento da nação que ceifava as
possibilidades de ocupação dos postos de trabalho pela população negra, quanto na
tentativa de construção da identidade nacional enquanto uma possibilidade de inclusão
do negro e de reconhecimento de sua contribuição na construção do país. Tendo em vista
que o contexto no qual a Frente se aproximou desses ideais também foi marcado por
certo apelo do integralismo, que em seu conceito de segunda escravidão, apresentava
uma narrativa integração e de auxílio à população negra (MACHADO, 2020). Com o
privilégio da visão retrospectiva da história, pretendi demonstrar como a relação de
proximidade da luta antirracista promovida pela FNB com o fascismo explicita,
historicamente, os perigos de se reivindicar a raça de maneira essencializada, bem como
os limites emancipatórios da busca por igualdade formal. Dito de outra maneira, nos ajuda
a compreender que o racismo “não como resquícios de uma sociedade arcaica que
poderiam ser enfrentados à medida que a modernização capitalista fosse avançando, mas
como um elemento central que está na gênese do próprio capitalismo brasileiro (…)"
(OLIVEIRA, 2014, pp. 17-18).
A estratégia frentenegrina de se aproximar do integralismo a fim de combater o
racismo, nos ajuda a vislumbrar uma das principais características das relações sociais
capitalistas: a contradição entre essência e aparência. De maneira imediata, o racismo
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imposto ao negro aparentava ser algo pontual, já que naquele momento a população
negra era legalmente livre e parte dela começa a ascender entre as classes sociais, embora
a maioria se mantivesse precarizada. Logicamente, Arlindo quis reproduzir nos rumos da
FNB o caminho que ele próprio conseguira percorrer até ascender ao que Clóvis Moura
chamou de intelligentsia negra paulistana. Isto é, buscar pelos ganhos pontuais que uma
igualdade formal pode oferecer ao negro, visando ocupar o mesmo lugar que o branco.
Não é o lugar de qualquer branco, mas sim do branco pertencente às classes dominantes.
Consequentemente, não se trata de uma emancipação coletiva da maioria negra, afinal,
apenas os negros “briosos” e “esforçados” que cumprissem os mandamentos da Lei
seriam dignos “de alcançar êsses legítimos direitos no campo social, económico e político”
(SANTOS, A., 1933, “Aos Frentenegrinos”, p. 1). Com a apresentação e análise dessa
experiência histórica, aponto para as possíveis consequências práticas de se compreender
racismo e capitalismo de forma dual, demonstrando que as estratégias políticas adotadas
pela FNB não poderiam beneficiar a população negra a longo prazo, pois não havia
nenhuma contestação das relações sociais capitalistas.
No entanto, o próprio Arlindo conseguira apreender essa contradição, ao apontar
a persistência do racismo apesar de todo o esforço da raça, quando em seu texto escreveu
“nós caminharemos firmes entre as mil dificuldades advinda da situação precária dos
negros, ou originadas da incompreensão ou mau animo de negros e brancos”. O que nos
demonstra que, para o autor, o racismo ainda presente naquela sociedade que o fazia
acreditar ser livre era oriundo, no máximo, do mau ânimo ou da incompreensão de negros
e brancos e não da própria lógica intrínseca às relações sociais capitalistas – que no pósabolição adotou as políticas racistas de importação de mão de obra como instrumento
para rebaixar o valor da sua força de trabalho negra. Nesse sentido, a aproximação da
FNB com os ideais fascistas por meio de uma afirmação essencialista da raça nos
demonstra que, esta última, por si só, não é suficiente para combater o racismo, tendo
em vista sua origem intrínseca e inerente às relações sociais capitalistas. Por outro lado,
esta conclusão nos permite afirmar que para uma luta antirracista atual ser
emancipatória, ela deve ser, necessariamente, anticapitalista – isto é, deve buscar a
superação da sociabilidade capitalista, desse modo de se produzir e reproduzir
materialmente, em todas suas facetas, inclusive o fascismo.
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Frente única (1933) - Manifesto da Frente Única Antifascista
no Brasil182

Manifesto da Frente Única Antifascista no Brasil183
Texto publicado em 02/07/1933

A constituição da frente-única anti-fascista em São Paulo é um acontecimento auspicioso
de uma significação que deve ser devidamente considerada. O fascismo como metodo de
repressão e de demagogia já atravessou ha muito as fronteiras do pais que o viu nascer
no meio de sangue, de mentira e de traição, para servir aos reacionarios de todo o mundo
como o recurso derradeiro para conter a ascensão das classes oprimidas, cuja fôrça
politica nos paises mais adiantados causa arrepios de medo aos que vêm seu poderio
secular estremecer diante de uma crise que é a agonia de um regimem econômico. Em
Roma já apareceram jornais e revistas que se apresentam como órgãos do “fascismo
universal”. No Brasil mesmo, os “nacionalistas” intransigentes de ontem, que se enchiam
de trejeitos histéricos diante das “ideologias exóticas”, que não eram do “nosso meio e da
nossa gente”, não se pejam hoje de macaquear instituições reacionárias estrangeiras da
maneira mais servil, não procurando mesmo, no seu encantamento suspeito pelo “Duce”,
nem salvar as aparências ao adotar as suas camisas e insígnias ou a saudação á romana.
Depois da vitória do fascismo germânico então toda a compostura foi perdida.
Meio duzia de interessados espertos, a serviço da plutocracia nacional, procura manobrar,
e não sem algum êxito, com a ignorância das classes médias de nosso pais, ignorância
tanto mais lamentavel quando a ela se junta a indecisão das atitudes politicas que lhe
serve de carateristica em todo o mundo. Procuram dêsse modo as minorias exploradôras,
usando de uma grande previdência, garantir as suas posições no caso de um “tournant”
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Texto original: Manifesto da Frente Única Antifascista no Brasil. Frente única. Jornal O Homem Livre.
Redator-Chefe Geraldo Ferraz, Diretor-Gerente José Pérez, ano I, Num. 6, São Paulo, 02 de Jul. de 1933.
Disponível em: <http://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/5523>. Acesso em 09 nov. 2020. Transcrição:
Natália Sales de Oliveira.
183 Texto realizado coletivamente em nome da Frente Única Antifascista brasileira, sem autoria especificada.
O artigo fora transcrito nos mesmos termos da publicação original, preservando-se as mesmas ortografia e
gramática, não apresentando qualquer inovação.
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da politica internacional ou mesmo no caso de uma agravação profunda da crise politica
do pais. Vemos assim que o fascismo é hoje a bandeira da reação mundial, como era
ontem as formas extremadas do “nacionalismo”. Hoje sómente a má fé de um pasquim
mussolinesco que se publica nesta Capital pode aludir, procurando responder a “O
Homem Livre”, a “melindres nacionais ofendidos”, a “fascismo, questão que só interessa
italianos”, etc. Essa pasquim sabe que os interesses de classe se sobrepõem a quaisquer
outros. Não é a tôa que êle, como os outros jornais fascistas italianos de São Paulo
acolhem de maneira tão pressurosa os comunicados ridiculos que os camisas côr de
azeitona distribuem.
Já nos ocupamos das possibilidades do advento de uma ditadura fascista no Brasil.
Procuramos demonstrar que a inexistência uo pais de uma organização forte das classes
trabalhadoras, em consequência do atraso do nosso desenvolvimento econômico, dá ás
classes dominantes uma relativa tranquilidade quanto á iminencia de uma revolução
genuinamente popular. Dai considerarmos afastada a hipótese de uma ditadura fascista
tipica entre nós, pois o que caraterisa o fascismo é a ação que desenvolve contra as classes
trabalhadoras. Por outro lado, fizemos ver que o que era possivel entre nós era a
implentação de uma ditadura do tipo comum usando de metodos fascistas de demagogia
e de repressão. Praticamente a diferença das duas fórmas de predominio da minoria a
serviço do capital financeiro não é grande. A interdependencia cada vez mais estreita dos
interesses politicos das diferentes classes sociais em todo o mundo torna cada vez mais
homogeneos os metodos de luta das mesmas classes. Nos paises atrasados então facil se
torna a implantação de uma ditadura “preventiva” cuja missão será de impedir a
organização independente da massa popular, mantê-la no obscurantísmo religioso e
combater a todo o transe as liberdades democraticas. No interior do Estado, e
principalmente no interior de Minas Gerais, os “azeitonas” já vão alcançando os seus
objetivos. Com o auxilio do clero, êles vão transformando os “filhos de Maria” em fâmulos
inconcientes que amanhã irão massacrar o povo em defesa da mais sordida plutocracia. O
combate ao fascismo é a tarefa mais urgente que cabe, não sómente ás classes
trabalhadoras, mas a todos os que anseiam pela emancipação da humanidade e não
desejam ver o mundo retrogradar para o beneficio exclusivo de uma casta de exploradores
ignobeis.
Mais não é preciso dizer para evidenciar a importancia e a significação profunda
da constituição da frente-unica antifascista em São Paulo. Nela já ingressaram
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organizações que vão desde a esquerda democratica até a extrema-esquerda marxista
estando nesse numero incluidas as agremiações sindicais. As bases amplas sobre que se
constituiu a frente-unica permitem que a luta seja travada sem atritos entre as diferentes
organizações. As reuniões já realizadas mostram mesmo uma compreensão animadora da
urgencia da tarefa a ser cumprida. O exemplo da Alemanha, onde todas as tendencias
politicas que não commungam com os ideais do “manganello” e do oleo de ricino vão
sendo sistematicamente eliminadas, está abrindo os olhos a toda a gente. E não menos
eloquente é o “bluff” patente das realizações fascistas na Italia. Hoje, até mesmo os
cretinos estão deixando de acreditar no “Estado integral” e nos milagres que seriam
realizados pela corporações dos artesãos medievais…
Todas as organizações politicas e sindicais de São Paulo que não desejam a volta
ao predominio de castas privilegiadas e ao “direito divino”, devem lutar contra o fascismo
dando a sua adesão á frente-unica.
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Frente Negra: “união política e social da raça” (1933) – para
o Jornal O Homem Livre184

H.O.M.O185
Texto publicado em 03/06/1933

“União politica e social da raça”.
O que póde pretender uma “união politica e social da raça”, e como se define a
Frente Negra Brasileira, num paiz com o nosso?
Só póde pretender uma coisa: a autovalorização da raça, em opposição ao valor
da outra raça, ou das outras raças existentes e em fusão no amalgama etnicco do paiz.
Essa autovalorização só póde nascer da influencia “politica” (força eleitoral), do
desenvolvimento cultural, e da organização mistica de uma nova maçonaria…
Os membros da “Frente Negra Brasileira” são realmente partidarios dessa
organização?
Póde-se responder que não. Eles são inconscientes, que a direção da “Frente
Negra” manobra para todo o lado… E dahi o perigo do organização dessa “união”
clandestina, reacionaria, reparatista, visando estabelecer um problema de raça no paiz
novo que não conhece nem perquire ancestralidade de ninguem, de brancos, de
amarelos, de mestiços ou bronzeados, mas tão sómente quer ir aranjando gente que
trabalha e que produza.
“O negro ainda continua, moral e intelectualmente como antes de 13 de maio”, é
um argumento dos propugnadores da união politica e social da raça. E reviram os olhos
de puro goso ao lambrar do gesto “magnanimo” da Princeza d. Isabel186.
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Texto original: H.O.M.O. Frente Negra: “união política e social da raça”. Jornal O Homem Livre. RedatorChefe Geraldo Ferraz, Diretor-Gerente José Pérez, ano I, Num.2, São Paulo, 03 de Jun. 1933. Disponível em:
<http://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/5519>. Acesso em 09 nov. 2020. Transcrição: Natália Sales de
Oliveira.
185 Artigo original assinado por H.O.M.O, autor não identificado por nós. O artigo fora transcrito nos mesmos
termos da publicação original, preservando-se as mesmas ortografia e gramática, não apresentando qualquer
inovação.
186 Licinio Cardoso dizia em 1923: “Os ingleses libertaram os negros quando haviam solucionado a parte mais
pesada da mão de obra, sustituíndo o negro escravizado pela machina a vapor em sua economia industrial”.
Isto mostra a interdependencia economica do advento da emancipação, em 88, e não a magnanimidade de
princeza nenhuma.
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Fingem ignorar que 45 annos de “liberdade” do homem negro não lhe dão
possibilidade de ir além do que tem ido, por impossibilidade material do “tempo” de vida
livre. Não querem vêr que esses 45 annos de “liberdade” não representam senão um
minuto da vida do homem civilizado, e não enxergam que no paiz grande e ppobre, as
massas de homens brancos, em sua quasi totalidade no “hinterlando”, e em grande
maioria nas cidades, permanecem bestificados no mesmo “nivel” intetlecctual em que
vive o elemento tirado da infima condição de escravo em 88.
O homem negro, que era até 13 ed maio escravo, que tinha um senhor, para quem
trabalhava como simples animal de cargo, que se viu de uma hora para outra com carta
de alforria, e que desde esse momento entrou na competição da luta pela subsistencia,
fez muito e se adaptou de uma fórma extraordinaria e sua nova situação, para estar hoje
na altura em que está…
A mudança lhe foi tão brusca e abrupta que muitas continuavam e até continuam
onde estavam, outros têm saudade da dependencia e mque viviam, e muitos se acham
até agora desorientados. Mas a grande maioria, o homem novo, que não nasceu escravo,
esse trabalha e progride, mesmo otravez as dificuldades mais acres, como toda a
população pobre do paiz, e vence excepcionalmente, como, tambem, excepcionalmente,
os elementos brancos das camadas mais desfavorecidas do povo conseguem romper a
barreira dos lugores privilegiados…
Mas o adentamento do homem negro em nada fica a dever, proporcionalmentet,
ao grau alcançado pelo homem branco, considerando-se que este não foi tirado do estodo
de escravidão.
Se a direção da Frente Negra fosse antes propulsora do preparo intetlectual do
homem negro para depois lhe dar uma orientação “social e politica”, ainda bem. Mas é
que esso “união politica e social” já ttem predeterminada a sua ação, pelo apoio aos
governos fortes, em oposição aos governos fracos liberaes e democraticos. E essa ação
politica, ou politiqueira, já se estendeu em capacho até os polacios dos governos, e ahi
estabelece suas ligações com o intetgralismo atalibano.
No Congresso de Sociologia, recente e fracassado, o marquez da “Velôr do
macarujá” formava ao lado do integralismo nacionalista e reacionario, e juntou sua voz de
galsete aos vivas a Hitler, concordando no “elogio do chicote” 187 feito pelo mesa do
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aparte de um congressista, registrado pela imprensa, comp, “Diario da Noite” 4-b-33.
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congresso.
Não será com essa “união politica e social” que a Frente Negra irá acabar com o
“preconceito de côr”, descoberto não sabemos onde. Antes, ele o fomentará, se os Hitlers
indigenas tivessem um dia em mão o Poder, preconceito a Frente Negra seriam enterrados
com um decreto engenizador, desses que esterilizam toda aqoela creatura humana que
não representão puro “sangue como de cavalo de corrida pora a nova aristocracia da
gentet branca, em formação apressada nos paizes desgraçados pelo fascismo.
- Homo
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Raça e ódio de raça (1933) – para o Jornal O Homem Livre188

J. Reinhardt189
Texto publicado em 12/09/1933

Quem quiser se meter nas discussões teológicas em torno da interpretação da “palavra
de Deus”, que se deram, por exemplo, no plano ideológico durante a grande revolução
inglêsa no século 17, não deixará passar sem se aperceber o de que outrora se tratava na
realidade. Assim tambem hoje, procurar uma explicação do que acontece na Alemanha
pela teoria das raças dos Nazistas é o mesmo que lutar com espectros e não perceber as
fôrças reais que estão por baixo. Por isto, neste momento, em que os preconceitos raciais
foram erguidas á religião de Estado na Alemanha, constitue uma especie de tarefa de livrepensador proletário desmascarar essa fantasia delirante que é um novo “ópio do povo”.
Qual é a afirmação fundamental da mística racial? A de que existe uma
hereditariedade de sangue propria, indestructivel á raça da qual decorrem a história, o
“destino”, as “ações”, e mesmo as formas de economia e de sociedade desta raça. E
segundo essa hereditariedade, existem raças inferiores condenadas eternamente á
servidão e raças superiores destinadas eternamente ao predominio.
A essa afirmação, já ha muito tempo que a ciência (Kautsky, em 1914, publicou
um trabalho – “Raça e judaismo” – cuja parte primeira oferece um bom apanhado da
questão) respondeu: 1.o – que entre as nações cultas de hoje não ha nenhuma que seja
de raça pura, só existindo povos mestiços; 2.o – que o homem se modifica profundamente
sem nenhuma mistura de sangue, sob a influência das diferentes condições de vida, –
climatérico-geográficas, osciais e de classe (por exemplo, em relação á dimensão do corpo
e a forma do rosto, já nas gerações seguintes dos emigrados na América, ou no mesmo
país, os descendentes camponêses que são universitários ou comerciantes). As diferenças

188

Texto original: Reinhardt, J. Raça e ódio de raça. Jornal O Homem Livre. Redator-Chefe Geraldo Ferraz,
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Disponível
em:
<http://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/5528>. Acesso em 09 nov. 2020. Transcrição: Natália Sales de
Oliveira.
189 Artigo assinado por J. Reinhardt, autor não identificado por nós. O artigo fora transcrito nos mesmos
termos da publicação original, preservando-se as mesmas ortografia e gramática, não apresentando qualquer
inovação.
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físicas entre os vários tipos populares não são imutayelmente fixados pela natureza, como,
se dá, por exemplo, com uma gata, que não pode transformar-se em cão. Essas diferenças
são muito mais históricas e variaveis.
O que tem sido registado, pelas ciências exatas, em relação ao físico, a história o
tem constatado para as diferenças ideológicas. As diferentes “raças” e povos se conduzem,
em idênticas condições, de idêntica maneira. Depois que as pesquizas pre-históricas
alargaram suficientemente esse dominio, chegou-se á conclusão de que, em quasi todos
pontos da terra habitada mas, isso, só em épocas diferentes – dominaram relações
semelhantes. (Assim, Roma – apenas só 1500 anos mais cêdo – teve o “direito germanico”,
quer difer, a Marca comunal (Comuna medieval germanica), e a Germania – apenas, quasi
150 anos mais tarde – teve o “direito romano”, quer dizer, o direito da propriedade
privada.
As cousas não se passam diferentemente no domínio, mais dificilmente
controlavel, do sentimento, da poesia, por exemplo, que devia ser, muito particularmente,
“determinada pelo sangue”. Schiller ou Goethe teriam podido ser de descendência judaica
ou – mesmo negra? Esta questão é cruamente esclarecida pelo fáto de que o clássico dos
russos, que representa para êles o que na literatura alemã representam Schiller e Goethe
juntos, - Alexandre Puschkin é um bisneto de um negro da Abissínia e, tanto no físico como
no temperamento, deixava ver, segundo allás a sua própria confissão, os vestígios claros
dessa descendência. O mesmo se dá com ambos os Dumas, cuja origem negra não os
impediu de serem típicos representantes literários da França de sua época.
Assim, este ultimo asilo, nas “mais altas esferas” da poesia, é tambem arrebatado
aos misticos das raças. No dominio espiritual como no físico, as diferenças que existem
entre os povos não provêm de uma hereditariedade indestructivel, mas são diferenças
históricas e variaveis. Segundo as condições geográfico-climatéricas e sociais e de classe,
essas diferenças podem diminuir, aumentar, igualar-se ou constituir novas. Mas não ha
nenhuma hereditariedade inalterável, a história dos povos não pode ser determinada por
ela e não existem raças superiores nem raças inferiores.
Hoje, porém, na Alemanha, as teorias raciais conhecem uma trágica atualidade,
especialmente contra os judeus. Conforme [ilegível] sábios de Sião, a segunda Bíblia
[ilegível] dos nazistas, os judeus de todo o mundo – sejam indiferentemente mendigos na
Algéria, operários textis em Lodz ou banqueiro em Paris – fizeram uma sociedade secreta
para impor sua dominação ao mundo. A mística racista um tal contra-senso, não é, como
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se vê, motivo para quebrar a cabeça. Para ela, não são absolutamente os interesses
econômicos, que unem ou dividem, ou, em geral, as causas reais controlaveis; são as
misteriosas combinações de sangue. Aliás, é particularmente grotesco aplicar essa
“teoria” da raça e do sangue aos judeus. Se se pretende realmente encontrar algum traço
de diferenciação para o conjunto de todos os judeus do mundo, este só pode ser que, nos
judeus, todos os seus possiveis traços caracteristicos provêm (isto é, se não se quer
fantasiar) do fáto de que a comunidade judáica, se existe, não pode ser de modo algum
oriunda do sangue.
Mas chega de demência! Procuremos antes explicar o que são realmente os
judeus e o que significa verdadeiramente o ódio no judeu. Com isso, queremos nos limitar
aos judeus alemães, que se encontram agora sob os pogroms e as leis de excepção de
Hitler.
Na primeira idade média, quando quasi não haviam ainda cidades na Alemanha,
os judeus imigraram para lá como comerciantes e artesãos. No curso da história,
representaram êles, primeiramente, a camada social dos usurários emprestadores, e
foram então oficializados, pelos principes medievais, em sangue-sugas do povo, para
depois êles mesmos serem escorchados por impostos e expropriações, em proveito dos
principes. Eis aí o fundamento histórico do preconceito popular de que judeus e sugadores
do povo é uma mesma cousa.
Quando o desenvolvimento das cidades, de suas guildas e corporações estava em
ponto mais adiantado, a concorrência judáica, particularmente a partir da metade do
Século 14, foi desfeita quasi exclusivamente pelos progromes (contra “os” usurários,
embora, ou melhor, justamente porque entre êsses havia muitos cristãos). Os judeus
emigraram, como também muitos comerciantes e artesãos cristãos da Alemanha, para o
Oriente europeu, para a Polônia, onde quasi ainda não havia cidades, e portanto havia
espaço bastante para êles, como as primeiras camadas urbanas de então. E êsse caráter
urbano êles o conservaram, entre os camponêses e os senhores feudais, até em pleno
século 19. O propalado milagre da conservação do povo judeu se explica por essa
particularidade de sua categoria econômica. E como levaram consigo o alemão falado no
século 14, se diferençaram tambem do ambiente slavo que os evoluiu pela lingua, que
breve iriam tomar por “nacional” (“da raça”) e chamar de “judáica”. A expansão da Prussia
para léste, com a conquista de novos territórios, trouxe novamente uma parte dos judeus
polonêses para a Alemanha, onde o judaismo, identificando-se com outras camadas
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urbanas, não se conservou como uma população á parte. Assim, pois, a mesma
especialidade econômica dos judeus alemães se encontra também nos seus inimigos, a
vitória sobre os concorrentes, do mesmo modo que os seus “traços” particulares são
muito menos provenientes da raça do que da vida acentuadamente urbana que tinham.
Eis aí a fonte do anti-semitismo.
O capitalismo moderno provocou também uma revolução entre os judeus
alemães. Os comerciantes independentes e artesãos foram, numa boa parte,
transformados em assalariados. Mais de 40 por cento dos judeus alemães são hoje
assalariados; a minoria, como operários industriais e a maioria, como empregados. Uma
parte se compõe, sem falar de um numero naturalmente limitado de banqueiros e grandes
capitalistas, não só, como outrora, de comerciantes, agentes, vendedores e artesãos, mas
também, em medida bastante considerável, de elementos das chamadas profissões
liberais, medicos, advogados, jornalistas, professores, etc.
Como se vê, a capacidade econômica especifica dos judeus alemães se conservou
tanto que, mais de 60 por cento deles, continuaram a fazer parte das classes médias, como
pequenos burguêses, quando não como proletários de gravata.
O empobrecimento, a que foram arrastados, após a inflação, as classes médias
alemãs (inclusive naturalmente os judeus), lançou as massas pequeno-burguêsas,
decepcionadas pela social-democracia, nos braços de Hitler. Esta pequena burguesia, a
quem o capitalismo dá caça impiedosamente, é, á sua maneira, reacionária e utópica –
anti-capitalista. Ela precisa que lhe dêm um “socialismo” especial. Segundo a palavra de
Bebel, o anti-semitismo é o socialismo dos cretinos. Este “socialismo” de mistificação, que
em vez de lutar contra o capital luta contra os judeus, foi o que Hitler lhes trouxe.
A legislação de excepção contra os judeus fére, em todo caso, aos empregados,
médicos, juristas, instrutores, funcionários, e o boicóte nazista atinge muito menos as
grandes casas comerciais, do que os pequenos lojistas, intermediários, vendedores
ambulantes, etc. – quer dizer, o capital é completamente poupado. Este não póde ser
ferido; pelo contrário, precisa de ser salvo.
Aos pequeno-burguêses famintos Hitler atirava, como pasto, os seus proprios
companheiros de classe judeus. Os vendeiros, comissários, etc., ficaram livres de alguns
concorrentes; para um certo numero de universitários abriram-se algumas possibilidades.
Alguns médicos puderam achar emprego nas caixas beneficentes, associações, etc. Alguns
advogados podem conseguir clientes, talvez alguns empregados melhorem de emprego,
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mas tudo isso, em conjunto, na escala nacional, não passa de um deslocamento interno
de certas posições e vantagens, mas nada de novo, nem nenhuma melhoria geral foi
conseguida.
Tudo isso só faz é aumentar a guarda pessoal de Hitler. Mesmo se se acrescenta
aos judeus pequenos-burguêses, os elementos “marxistas”, embora arianos, das classes
médias, isso entretanto não é bastante para arrancar a pequena-burguesia alemã, como
classe ao seus destino histórico.
O anti-semitismo é o anti-capitalismo do pequeno-burguês, desejando rodar para
trás a roda da história, que passa por cima dele e o empurra para as fileiras do
proletariado. O pequeno-burguês quer fazê-la voltar às pequenas empresas industriais, ao
artesanato e ás lojas e vendas individuais, o que significaria, na realidade, uma agravação
ainda maior da miséria e a condenação à morte da maior parte da população alemã.
Contra os bancos “judeus”, as grandes empresas “judáicas”, o capital “judáico” levantouse ela, com Hitler, e com este, venceu, – mas vejam: os judeus pequeno-burguêses jazem
no chão, mas o capital, os bancos, as grandes fábricas, as grandes empresas e casas
comerciais, continuam intactos e sólidos muito mais sólidos do que antes quando o
proletariado se preparava a ir até às raizes da exploração capitalista, pelo unico meio
possivel e necessário, pelos meios revolucionários, impulsionando a roda da história para
a frente, e tirando a conclusão final resultante da concentração do capital pela cessação
da propriedade privada dos meios de produção e a sua socialização. Não foi o capital
“judeu” que o pequeno-burguês venceu, mas o proletariado, quer dizer que êle mesmo
acabou se entregando á discreção do grande capitalista. Nenhum outro caminho resta á
pequena-burguesia, do que rejeitar o seu anti-semitismo, o seu reacionário “socialismo
de cretino” e a seguir para a frente, sob a direção da classe operária.
- J. Reinhardt
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7. O antirracismo no antifascismo brasileiro de ontem: um
comentário à Frente Única Antifascista

Natália Sales de Oliveira190

I – Introdução

O ano de 2020 se inicia com uma pandemia que intensificou a crise econômica e social já
em curso. Nesse contexto, o vídeo de George Floyd sendo asfixiado por policiais durante
uma abordagem ecoou quando aquele homem negro dizia “não posso respirar”, e de
Breonna Taylor, mulher negra morta a tiros disferidos por policiais em sua casa durante a
madrugada, foram o ponto de inflexão que motivou diversos protestos antirracistas no
mundo e, também, no Brasil. Neste último, movimentos sociais relembraram que este é
um cenário cotidiano e naturalizado no país: jovens negros são mortos pelas forças
policiais rotineiramente. Seguindo essa onda de manifestações, em meados do mesmo
ano, movimentos sociais protestaram em resposta a ataques antidemocráticos
perpetrados pelo Governo Federal e seus apoiadores, fazendo ressurgir a bandeira
antifascista (G1, 2020). Não se trata de um momento único na história brasileira; ao
contrário, a luta antifascista já teve grande representação no cenário político e social do
país em momentos anteriores.
Em razão do ressurgimento deste debate, recorro ao passado brasileiro para
identificar e compreender como essa discussão se desenvolveu na década de 1930. Não
proponho, entretanto, exaurir essa discussão; ao contrário, trata-se de iniciar uma
conversa sobre a relação do antirracismo e antifascismo a partir de nossa própria
trajetória. Proponho, então, olhar o passado para resgatar esse debate. Para cumprir tal
desígnio, recorro à Frente Única Antifascista (FUA), movimento que propôs a união do
campo progressista para enfrentar um inimigo comum: o fascismo. Essa articulação da
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Frente se deu em um momento de escalada fascista no Brasil com os Integralistas e no
mundo com a ascensão de governos nazifascistas. O objetivo é compreender como,
naquele momento, esses movimentos antifascistas brasileiros incorporavam o
antirracismo. A razoabilidade dessa proposta se assenta no fato de que a ascensão do
nazifascismo na Europa se relacionou diretamente ao racismo, algo explicitamente
observado com o antissemitismo e os campos de concentração para não-arianos na
Alemanha. As manifestações Antifa de hoje surgem na sequência de protestos
antirracistas no mundo, e as organizações Antifa de ontem se deram em resposta aos
regimes nazifascistas que tinham forte componente racial. Dessa forma, como os
movimentos de ontem incorporavam o combate ao racismo no Brasil?
O principal meio de comunicação da FUA, o jornal O Homem Livre, foi a fonte de
artigos utilizados nessa análise. Essas edições foram digitalizadas pela Biblioteca da Unesp
e estão disponíveis online. Nós, coordenadoras dessa bibliografia comentada,
procuramos nas vinte e duas edições desse jornal, artigos que discorressem sobre o que
era a Frente Única e que, ainda, articulassem o combate ao fascismo e ao racismo
conjuntamente. Preocupamo-nos, ainda, em encontrar textos que refletissem o tema no
contexto brasileiro e que pudessem ser inteiramente compreendidos, já que a
deterioração do papel comprometia a leitura de algumas das publicações. Com esses
cuidados e critérios de seleção, escolhemos três artigos que julgamos cumprir os
parâmetros estabelecidos. Selecionamos, então, o Manifesto da FUA, o qual é a carta de
apresentação da Frente, em que ela expõe seus pontos de vista e suas bases de
pensamento; e dois artigos que traziam a temática racial. No primeiro deles, ela é pensada
de forma articulada com o antifascismo de maneira geral; já no segundo, é apreciada
conjuntamente ao integralismo, trazendo a Frente Negra Brasileira para o debate. Neste
último caso há, portanto, uma reflexão sobre o tema no contexto brasileiro. Já
esclarecemos de antemão que a pequena quantidade de artigos eleitos para análise não
é capaz de expor, peremptoriamente, a forma exata de como o antifascismo brasileiro
incorporava o antirracismo; porém foram suficientes para provocar reflexões e iniciar um
debate.
Este comentário está dividido em duas seções. Na primeira, abordo o que era a
FUA, em qual conjuntura se formou e o que significou o jornal O Homem Livre, que fora
lançado um mês antes da criação da Frente e se tornou o principal jornal de propaganda
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antifascista. Neste momento, apresento, de forma não exaustiva, os fatos históricos que
precederam e estimularam a criação da Frente Única Antifascista no Brasil.
Já na segunda seção, que constitui parte central do comentário, a partir dos
próprios objetivos da FUA, desenvolvo as contradições do movimento no que diz respeito
ao debate racial. Elaboro essa crítica teoricamente analisando o desenvolvimento
conjunto e concomitante do capitalismo com o racismo, valendo-me, ainda, da categoria
de Não-Ser de Frantz Fanon. Utilizo, ainda, a teorização sobre a lógica (racista) do capital
de Peter Hudis. A partir disso, proponho compreender o racismo como elemento central
constitutivo das relações sociais brasileiras. Tendo em vista essa centralidade, exponho
que a FUA, embora relacionasse o ataque de governos nazifascistas à esquerda e aos
movimentos de trabalhadores, não focalizava a particularidade racial da classe
trabalhadora brasileira e, portanto, não compreendia que a incorporação desta na luta
antifascista incluiria também na reflexão sobre a condição desse trabalhador negro e,
mais ainda, na elaboração de um movimento que de fato o abordasse. Tinha-se um
movimento antifascista que se propunha a abarcar os trabalhadores, mas que não
dissecava essa classe, bem como não se conscientizava de suas particularidades. Dessa
forma, há elementos que permitem indicar que o racismo, já naquele momento, era um
componente importante na discussão, embora não tenha sido levado a um patamar de
centralidade naquela luta antifascista.

II – A FUA e o Jornal O Homem Livre

A Frente Única Antifascista brasileira foi criada em 1933, após a ascensão nazifascista na
Europa e Japão. Com base nas pesquisas de Castro (2002), apresento como a FUA se
constituiu e o contexto nacional e internacional pelo qual isso se deu.
No cenário internacional, vivia-se um período de crise econômica e política com
o que veio a ser chamado de a Grande Depressão, de veementes críticas ao liberalismo
econômico após a quebra da Bolsa de Nova Iorque e de crescente força de governos
nazifascistas na Europa. Um ponto destacado por Paxton (2007) e de importante
consequência aqui, é que os partidos nazifascistas europeus se colocaram fortemente
contrários aos socialistas, havendo repreensões violentas desses grupos. Esses governos,
embora apresentassem alguma crítica anticapitalista, não chegaram a romper com esse
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modo de produção. Aliás, como defende Boito Jr. (2021) essas críticas se resumiam a
condenações ao grande capital financeiro, porém partiam de parcela conservadora e
pequeno burguesa daquelas sociedades; portanto, sequer havia chance de se vislumbrar,
de fato, uma ruptura com o capitalismo. Logo, esses aspectos estimularam a esquerda
existente naquele período a se posicionar como forte opositora e crítica desses regimes.
A década de 30, portanto, trouxe a luta contra o fascismo como grande ponto de
discussão nas organizações de esquerda da época, as quais divergiam sobre a forma pela
qual se iria contrapor a tais governos. Existiam aquelas que se colocavam a favor da
organização de uma frente única, na qual todos os movimentos da ala se associariam com
o objetivo de combater um inimigo comum. Entretanto, em 1929 o Comitê Executivo da
Internacional Comunista elabora a teoria do “terceiro período”, segundo a qual o
capitalismo estaria passando naquele momento por uma crise estrutural que levaria a
uma guerra imperialista; por isso caberia ao proletariado tornar esse confronto uma
guerra civil revolucionária e lutar contra a social-democracia por seu papel na
manutenção da dominação capitalista. Logo, se críticos de Stálin e a Oposição de Esquerda
Internacional liderada por León Trotsky se colocavam a favor da associação de vários
movimentos de esquerda para combater o fascismo, inclusive os social-democratas;
apoiadores da Internacional e stalinistas se opunham veementemente (CASTRO, 2002).
Essas divergências teóricas e práticas sobre como encarar o fascismo também
ocorreram no Brasil e fizeram parte do desenvolvimento da Frente Única Antifascista
brasileira, como bem descreve Castro (2002). A Liga Comunista se alinhava às proposições
da Oposição de Esquerda Internacional, para a qual o fascismo obstaculizava o movimento
operário e a própria existência da esquerda, sendo por isso o principal inimigo de todos
os movimentos proletários. Para efetivar tal combate, a política de “frente única” seria
fundamental. Para o Partido Comunista, por sua vez, o fascismo não era o principal
fenômeno a ser combatido; o que estava em xeque era a guerra mundial imperialista que
eclodiria em razão das crises econômicas então em curso. Caberia aos movimentos de
esquerda, portanto, se concentrarem em transformar o embate em guerra civil
revolucionária. De acordo com o autor,
Para o PCB o fascismo era, teoricamente, uma questão menor, talvez até
contribuísse para acirrar a luta de classes e, assim, abrir caminho para a
guerra civil: o “quanto pior melhor”. Para a LC, lutar contra o fascismo era a
única saída para a existência das esquerdas e do futuro do socialismo. Isso
não significa que o PCB tenha se furtado de lutar contra os integralistas, pelo
contrário. O que acontecia é que esse era visto como momento da luta mais
geral contra a “reação” (2002, p.367).
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Os eventos que antecederam à criação da FUA foram essenciais para que a Liga
Comunista e outros movimentos de esquerda se organizassem. Em março daquele ano os
integralistas de Plínio Salgado marcharam na cidade de São Paulo, expondo a ameaça
fascista no Brasil. Assim, em 25 de junho de 1933 foi oficialmente fundada a Frente e,
como se pode observar no Jornal O Homem Livre de 02 de julho de 1933/ número 6, em
artigo intitulado A Constituição da Frente Unica Antifascista, participaram do evento o
Partido Socialista Brasileiro, o Grêmio Universitário Socialista, a União dos Trabalhadores
Gráficos, a Bandeira dos Dezoito, a Liga Comunista, a Legião Cívica 5 de Julho, o Partido
Socialista Italiano, o Grupo Socialista Giacomo Matteotti, os jornais O Homem Livre e A
Rua, a revista O Socialismo e o Grupo Itália Liberta. Como consta no mencionado artigo,
as bases e objetivos da organização envolviam combater o desenvolvimento do fascismo
formando um bloco único de ação, podendo dele participar todos os movimentos e
organizações antifascistas (O HOMEM LIVRE, 1933).
Ainda de acordo com Castro (2002), a FUA tinha um núcleo composto pela Liga
Comunista e pelo Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. Porém, também a circundava
os anarquistas, a Frente Negra Socialista, antifascistas independentes, outros grupos de
esquerda e, eventualmente, em alguns momentos, o Partido Comunista Brasileiro.
O Jornal O Homem Livre fora a principal forma de propaganda antifascista
utilizada pela FUA e fora lançado um mês antes da existência desta. O redator-chefe era
Geraldo Ferraz, o diretor-gerente era José Pérez e o secretário era Mário Pedrosa. A
primeira edição do jornal foi em maio de 1933 e a última em 24 de fevereiro de 1934, em
sua vigésima segunda edição. O jornal atacava o fascismo em geral, mas dedicava-se
também a combater os integralistas, vistos como expoentes do fascismo brasileiro, além
da Frente Negra Brasileira (FNB) em razão de sua aproximação com as ideias de Plínio
Salgado.
Compreendidas as bases da Frente, seu contexto de formação e a importância do
jornal, passo ao comentário em si.

III – O antirracismo no antifascismo brasileiro
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Começo com a apreciação do Manifesto da Frente Única (RUAS, Rhaysa et. al., 2022) no
qual se reconhece como inédito e inovador a associação de várias organizações, que
incluem desde a esquerda democrática até a extrema esquerda marxista, para lutar
contra o fascismo. Como explicita o próprio Manifesto, a FUA considera o fenômeno
fascista como uma reação mundial, em especial após a vitória do fascismo alemão. Em
relação ao Brasil, a análise feita pelo movimento é de que inexistia uma forte organização
dos trabalhadores e, por isso, existiriam menores possibilidades de uma “revolução
genuinamente popular” e, em consequência, o não desenvolvimento de uma ditadura
tipicamente fascista, pois, de acordo com a Frente, o que caracteriza o fascismo é a
ofensiva contra os trabalhadores. No entanto, não se elimina de todo a existência de
governos autoritários, sendo possível uma ditadura “do tipo comum” que se valeria de
métodos fascistas. Apesar dessa diferença, ambas as formas autoritárias estariam
submetidas ao capital financeiro. Nesse sentido, a FUA diagnostica que “a
interdependência cada vez mais estreita dos interesses políticos das diferentes classes
sociais em todo o mundo torna cada vez mais homogeneos os métodos de luta das
mesmas classes” (Ibid.; p.182), por isso, nos países como o Brasil, menos desenvolvido
economicamente, seria possível e fácil tanto a imposição de ditadura preventiva para
impedir organizações populares e trabalhadoras, quanto ações para manter a escuridão
religiosa e realizar ofensivas contra as liberdades democráticas. É por essa razão que
combater o fascismo é de interesse de todos que “anseiam pela emancipação da
humanidade e não desejam ver o mundo retrogradar para o beneficio exclusivo de uma
casta de exploradores ignóbeis” (Ibid., p. 182).
Assim, a Frente não vislumbrava as condições para uma revolução proletária no
horizonte brasileiro, e entendia o fascismo como a principal ameaça a ser combatida
naquele momento. Este era um fenômeno que hostilizava e se opunha veementemente
aos movimentos socialistas e comunistas e, por isso, sua existência ameaçava as
organizações de esquerda em geral. Nesse sentido, ditaduras nazifascistas ou que utilizem
seus métodos deveriam ser atacados.
O Manifesto não expõe o que denomina como fascismo, mas já na primeira edição
do Jornal O Homem Livre (1933a), observa-se a crítica feita aos regimes em razão das
investidas contra as massas populares, a liberdade e a humanidade em si. Trata-se de um
regime que privilegia uma minoria que estaria submetida aos mandos do capital
financeiro, que usa do discurso de ordem e de estabilidade e que persegue os judeus
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valendo-se de trabalhos forçados, dividindo a população em castas. Dessa forma, embora
não utilize a expressão, o movimento Antifa brasileiro observa um forte componente
racista nos movimentos nazifascistas, observado pelo caráter seu antissemita.
A partir deste Manifesto vislumbro aspectos importantes que auxiliam a entender
no que consistia, naquele momento, o fascismo. Paxton (2007), com esse objetivo de
compreensão, parte tanto da análise do que os membros do movimento diziam quanto
do que de fato faziam. Como bem observa, os fascistas se valiam de um discurso
antissocialista e anticapitalista, atacando a especulação do capital financeiro; porém, na
prática, respeitaram a propriedade privada dos produtores nacionais quando assumiram
o poder. A crítica ao capitalismo não se dava por sua característica exploratória da classe
trabalhadora, mas sim pela hostilização da classe burguesa vista como individualista e
indiferente à população. Esses movimentos criticavam ainda a institucionalidade
burguesa, ou seja, sua forma de fazer leis e política. Como bem destaca esse autor, “O
fascismo italiano, desse modo, irrompeu na história por meio de um ato de violência
contra não apenas o socialismo como também contra a legalidade burguesa, em nome de
um pretenso bem nacional maior” (2007, p. 19). O discurso, portanto, era de combate à
esquerda e à direita, afirmando que esse novo regime teria unido a nação e tornado
obsoleta essa divisão política. Apesar de toda a bravata anticapitalista, a prática fascista
se mantinha alinhada ao modo de produção capitalista.
Essa mobilização contra os socialistas e o liberalismo político e econômico da
época se tornou massiva durante a Primeira Grande Guerra. De acordo ainda com Paxton
(2007), a guerra diminuiu as expectativas otimistas da população quanto ao futuro e
lançou tensões sociais e econômicas suscitando dúvidas sobre a capacidade das
instituições então existentes em solucioná-las. As propostas liberais e socialistas para
reorganização da vida após a guerra mostravam-se insuficientes. Nesse contexto, a
fórmula fascista surge com a promessa de resolução de “superar os conflitos de classe
integrando a classe trabalhadora à nação, pela persuasão se possível, e pela força se
necessário, e também se livrando dos ‘forasteiros’ e dos ‘impuros’” (Ibidi., p.63). Alerta o
autor que para compreender os regimes fascistas em seu auge é importante notar que,
em seu surgimento, os contextos históricos e específicos de cada região suscitaram suas
particularidades; porém ao analisar de forma genérica tanto o contexto alemão quanto o
italiano, é possível destacar que os fascistas não se valeram de um golpe de Estado em si,
mas se alinharam com os setores conservadores da sociedade que temiam o avanço da
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esquerda. Essa aliança, necessária para que os fascistas alcançassem o poder,
permaneceu de forma conflituosa no momento posterior. O líder ditador não governava
sozinho, tendo em vista que a cooperação de todos os setores sociais – como o Judiciário,
os militares, a sociedade civil, etc. – foi necessária para a sua manutenção no poder. A
existência de um “toma lá, dá cá” com o establishment conservador foi perceptível,
constituindo regimes com conflitos e tensões entre os conservadores e os fascistas. É por
essa razão que o autor reforça a ideia de “Estado dual” de Ernst Fraenkel, caracterizado
por um segmento “normativo” nos regimes que continuaram a manter um Estado
seguidor das leis e do devido processo legal, mas também coexistente a um segmento
“prerrogativo”, no qual não havia regras, mas apenas os caprichos do líder como padrão
organizativo. Após identificar esses aspectos dos regimes fascistas, o autor observa que,
em seus estágios finais, o ódio racial e a aversão aos valores de liberdade e humanistas se
reafirmaram ainda mais nessas ditaduras. Embora a radicalização desse aspecto tenha
ficado mais visível e alcançado seu auge na Alemanha com a segregação, expulsão e
extermínio de judeus e ciganos, a Itália também apresentou episódios racistas nesse
período.
A partir desse último aspecto, é observável o caráter central da discussão racial
quando se pensa em fascismo. É nesse sentido que analisamos o segundo texto intitulado
Raça e ódio de raça, assinado por J. Reinhardt na edição do jornal O Homem Livre de 1933.
Neste, o autor articula de forma mais imediata a relação do fascismo com o racismo. Ele
expõe como esses regimes se apoiam na teoria das raças a qual defende haver uma
hierarquização racial, existindo aquelas inferiores submetidas à servidão, e aquelas
superiores destinadas ao privilégio. Tratar-se-ia de uma questão hereditária, passada por
gerações, e que delas decorrem “a história, o ‘destino’, as ‘ações’, e mesmo as formas de
economia e de sociedade desta raça” (RUAS, Rhaysa et. al., 2022; p.187). Já no início do
texto, o autor expõe a necessidade de se criticar “essa fantasia delirante” que alcançou
elevado destaque, em especial, no Estado nazista alemão. Reinhardt desenvolve sua
análise apontando que, para os adeptos dessa teoria, não são os interesses econômicos
que influenciam nas questões sociais, políticas e econômicas, mas as “misteriosas
combinações de sangue”. Como contra-argumenta, as desigualdades entre as pessoas se
dão em virtude das diferenças histórica, sociais e de classe, e não de uma hereditariedade
inalterável.
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O foco de seu debate é a relação de ódio aos judeus contrapondo, portanto, a
relação entre nazifascismo e o antissemitismo, especialmente na Alemanha, onde os
judeus se encontravam submetidos às leis de exceção. Explicando historicamente como
se aprofundou o sentimento antissemita, o autor argumenta que, com o capitalismo
moderno e posteriores inflações econômicas, a então classe média alemã, na qual se
inseriam também os judeus, empobreceu. Esse substrato social, decepcionado com a
social-democracia, recorre à Hitler para que este lhe provenha um “socialismo especial”.
A pequena burguesia, assim, estimulou “este ‘socialismo’ de mistificação que, em vez de
lutar contra o capital luta contra os judeus” (Ibid., p. 190), enxergando nestes últimos o
motivo de sua pouca fortuna. Com as legislações racistas e de exceção, existiram
pequenas melhorias na vida de trabalhadores e da classe média alemã que passaram a
ocupar as posições e cargos antes pertencentes aos judeus, entretanto, “tudo isso, em
conjunto, na escala nacional, não passa de um deslocamento interno de certas posições
e vantagens, mas nada de novo” (Ibid., p. 191), não se rompe com o modo de produção
capitalista.
Como bem conclui Reinhardt,
O anti-semitismo é o anti-capitalismo do pequeno-burguês, desejando rodar
para trás a roda da história, que passa por cima dele e o empurra para as
fileiras do proletariado (…) Contra os bancos ‘judeus’, as grandes empresas
‘judáicas’, o capital ‘judáico’ levantou-se ela, com Hitler, e com este, venceu,
– mas vejam: os judeus pequeno-burguêses jazem no chão, mas o capital, os
bancos, as grandes fábricas, as grandes empresas e casas comerciais,
continuam intactos e sólidos muito mais sólidos do que antes quando o
proletariado se preparava a ir até ás raizes da exploração capitalista, pelo
unico meio possivel e necessário, pelos meios revolucionários, impulsionando
a roda da história para a frente, e tirando a conclusão final resultante da
concentração do capital pela cessação da propriedade privada dos meios de
produção e a sua socialização. Não foi o capital ‘judeu’ que o pequenoburguês venceu, mas o proletariado, quer dizer que êle mesmo acabou se
entregando á discreção do grande capitalista. Nenhum outro caminho resta á
pequena-burguesia, do que rejeitar o seu anti-semitismo, o seu reacionário
‘socialismo de cretino’ e a seguir para a frente, sob a direção da classe
operária (Ibid., p. 191).

De forma perspicaz, Reinhardt critica a teoria das raças e seu uso pelos
movimentos nazifascistas. Ele observa que o caráter sanguíneo fora utilizado para
justificar desigualdades socioeconômicas, desviando o foco do funcionamento das
relações capitalistas em si. A submissão dos judeus aos progroms e às leis de exceção
implicou em suas ausências de empregos, cargos e do mercado de trabalho, trazendo
aparente melhora para os alemães empobrecidos que passaram a ocupar tais posições;
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entretanto, o motivo para sua pobreza não fora de fato combatido. Como o autor mesmo
enuncia, o seu foco de análise é a questão judaica na Alemanha; porém, de forma
competente, ele identifica como repreensível o caráter racista da teoria das raças e seu
uso político pelos regimes fascistas. O autor, porém, não se dedica a observar se e como
as questões fascista e racista se correlacionariam no Brasil.
Com o fim de compreender como esse último aspecto poderia ter sido apreendido
pelo movimento Antifa no Brasil, analisamos o texto Frente Negra: união política e social
da raça, assinado por H.O.M.O. Embora um único texto não nos permita averiguar de
forma peremptória como um movimento relativamente diverso se posicionava sobre a
questão, sua leitura pode nos suscitar algumas reflexões.
O texto, portanto, analisa a questão particular brasileira sobre a organização
negra motivada pela união racial no país. Discute-se a Frente Negra Brasileira (FNB), uma
das maiores organizações negras da época e que fora, por vezes, criticada pelo seu flerte
com o fascismo; daí a pertinência de sua análise n´O Homem Livre. Como se observa,
correlaciona-se o objetivo da FNB, união política e social racial, com a teoria da raça que
se embasa na valorização de uma raça em detrimento de outra. No texto se critica o viés
reacionário dessa organização que, ao se unir, estaria estabelecendo um problema racial
novo no país (já nos indicando que pouco se incorporava na discussão o racismo antinegro
existente).
De acordo com a FNB, a condição do negro brasileiro seria ainda igual ao do
escravo, por isso sua elevação intelectual e moral deveria ser estimulada através de uma
união política e social. O texto critica essa ideia identificando os aspectos econômicos
como responsáveis pelo pequeno progresso nessas condições no curto período pósabolição, indicando que a massa pobre do país, composta por brancos e negros,
permanece inteira “bestificada no mesmo ‘nível’ intelectual” (RUAS, Rhaysa et. al., 2022,
p.185). O problema, portanto, seria socioeconômico, ou seja, a pobreza da classe
trabalhadora. Quem assina o artigo ainda oferece a distinção entre o escravizado recémliberto e aquele que já nasceu livre, afirmando que o último progride apesar de todas as
dificuldades que a população pobre do país enfrenta.
A crítica à Frente Negra, por fim, se resume ao fato de que a união política e social
que esta almejava alcançar, era realizada por meio de uma ação, predeterminada, de
apoio a governos autoritários, ou seja, de bases integralistas. De acordo com o texto, uma
união nestes termos não seria suficiente para erradicar um preconceito de cor,
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“descoberto não sabemos onde” (Ibid., p. 186); mas irá estimular métodos nazistas que
se embasam em uma hierarquia racial, como aqueles observados na Alemanha de Hitler.
Neste texto, observo que se por um lado, havia a crítica ao método nazista de pureza e
hierarquização racial, por outro, não se reconhecia a própria dinâmica racista a que negras
e negros brasileiros estavam submetidos.

IV – Uma crítica ao antifascismo de ontem

Os três artigos, embora não exaurem todas as formas de como o debate sobre fascismo
e racismo era realizado, nos apresentam indícios interessantes que podem ser mais bem
desenvolvidos. É possível elaborar algumas reflexões sobre o objeto deste comentário,
iniciando por alguns aspectos caracterizadores do fascismo, conforme nos aponta o
Manifesto, passando pela inserção da teoria da raça aplicada ao regime e finalizando com
a questão racial e integralista no Brasil. Reforço que os três artigos publicados não
poderiam ser capazes de sozinhos, abarcar os movimentos negro e antifascista da época.
Entretanto, a partir deles posso ensaiar algumas análises, que não pretendem se impor
como a última palavra sobre o assunto, mas sim como o início de uma reflexão que olha
para o passado no esforço de tentar compreender alguns aspectos de um momento e de
relações tão complexas. Coloco as balbuciantes análises que desenvolvo a seguir como
um convite para que possamos construir, coletivamente, mais reflexões sobre o tema.
Primeiramente, como foi apresentado no item anterior, as ditaduras fascistas se
caracterizavam pela hostilização de massas populares e organizações de esquerda,
levadas e mantidas ao poder com o auxílio de setores conservadores da sociedade e, por
isso, submetidas ao capital financeiro. Em segundo, perpassa pela ofensa à liberdade e
aos princípios humanitários em si com a perseguição de grupos inseridos na base da
pirâmide da hierarquia racial. São esses os elementos trazidos pelo movimento Antifa que
destaco e desenvolvo.
Os movimentos fascistas, embora se valessem de discursos anticapitalistas, não
tomaram ações nesse sentido, como já dito acima. Ao contrário, as bases da ordem
capitalista se mantiveram com a proteção da propriedade privada e com as alianças com
setores conservadores da sociedade. Ao fim e ao cabo, as ações fascistas não ofereciam
alternativas para frear ou eliminar esse modo de produção social, mas sim para
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desenvolvê-lo. O movimento que proponho elaborar parte desse aspecto para melhor
avançar no debate aqui proposto sobre o entrelaçamento entre antifascismo e
antirracismo.
Inicio, portanto, com um dos aspectos centrais presentes nos diagnósticos e
críticas das resistências antifascistas aqui comentadas: o capitalismo. Ele surge na
discussão em dois momentos. Primeiro, ao se questionar como se dava sua inserção nos
regimes nazifascistas. Em segundo, ele é apresentado neste comentário como elemento
importante para a crítica da esquerda nacional aos regimes e pensamentos nazifascistas
e integralistas; inclusive no que diz respeito às teorias raciais, utilizadas para justificar
desigualdades sociais causadas pelas relações de produção capitalistas. A partir de agora,
portanto, trato o capitalismo, ou melhor, as relações sociais capitalistas, como uma
categoria analítica capaz de fornecer uma inteligibilidade à história racista brasileira e
facilitar o debate aqui proposto.
A crítica da economia política marxiana apresenta um ponto essencial que por ora
enfatizo: um modo de produzir bens, produtos e serviços para a sobrevivência humana
em uma sociedade, produz também as formas pelas quais seus indivíduos irão se
relacionar. No primeiro volume d´ O Capital, Marx analisa o sistema capitalista em si e
elabora a crítica ao mesmo, trata-se de um projeto de construção de uma teoria social
que não se incompatibiliza com a elaboração de uma crítica ao mesmo sistema (MARX,
2017) (GONÇALVES, 2020). Da teoria marxiana, destaco aqui a relação de exploração da
classe trabalhadora e a dinâmica expropriatória desse modo de produção.
Não é o propósito deste comentário esmiuçar a teoria contida n´O Capital, porém,
para que se compreenda o argumento, será necessário partir de algumas categorias
elaboradas na obra. O autor alemão, partindo dos economistas políticos clássicos,
também trabalha com as categorias valor e trabalho, entretanto seu grande feito teórico
foi destacar que há uma relação social sob a troca de mercadorias que estabelece as bases
para esse comércio. Marx observa que a troca de mercadorias não implica em uma
relação entre coisas, mas que está subjacente ali uma relação social, já que aqueles
produtos são frutos de trabalho humano, no sentido de que houve dispêndio de energia
e trabalho humanos em sua produção. Ao analisar a mercadoria, portanto, há ali um valor
de uso, relacionado à sua utilidade, e um valor expresso pelo valor de troca. Esse valor é
medido pela quantidade de trabalho ali contido. Dessa construção, muito mais complexa
do aqui tenho condições de reproduzir, Marx elabora o conceito de mais-valia, entendida
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como o tempo de trabalho não pago pelo capitalista ao trabalhador. O capitalista como
dono dos meios de produção, precisa produzir tanto o necessário para sua sobrevivência,
quanto um excedente para poder reinvestir no processo produtivo e continuar a ser um
capitalista. Este excedente é a mais-valia. O trabalhador, então, com sua força de
trabalho, gera mercadoria suficiente para pagar seu próprio salário, pagar o capital
constante (maquinário, matéria-prima, etc.) e, ainda, gerar um excedente. O proprietário
dos meios de produção apenas inicia a fabricação, ao menos enquanto intencionalidade
pois pode-se ter o risco de tal previsão não se concretizar, se houver condições de extrair
excedente econômico. O capital é, então, o dinheiro que gera mais dinheiro dentro de
uma relação social de produção. O capital é, assim, valor que se valoriza. Para que esta
dinâmica se consolide, é preciso haver, portanto, quem detenha os meios de produção e
quem não os tenha. Estes são expropriados de suas terras, de seus recursos para produzir
e, por isso, terão de vender sua força de trabalho, a única mercadoria que lhe resta, no
mercado para adquirir os meios necessários para sua sobrevivência. Esse processo de
expropriação e criação de trabalhadores é denominado por Marx como acumulação
primitiva.
Virgínia Fontes (2010) não interpreta essa acumulação primitiva como algo
original e anterior ao capitalismo e que teria apenas ocorrido em um dado momento
histórico, mas como algo continuado e necessário para o desenvolvimento capitalista. As
relações sociais desse modo de produção pressuporiam sucessivas expropriações, para
além daquela que retira os meios de produção de grandes massas campesinas “liberandoas” para o mercado de trabalho, ou seja, criando a classe trabalhadora. Esse primeiro
“modelo” é nomeado por ele como expropriações primárias. Existiriam, ainda, ela
formula, as expropriações secundárias que incidem sobre trabalhadores já urbanizados,
sobre a biodiversidade, sobre os saberes, como as formas de cultivo e de tratamento de
saúde de povos originários e tradicionais, dentre outros. Em suas palavras “a expropriação
massiva, é, portanto, condição inicial, meio e resultado da exploração capitalista”
(FONTES, 2010, p. 22). Essa constatação dialoga profundamente com as elaborações
teóricas de Eric Williams (2012) que ao discutir a relação da escravidão negra com o
capitalismo, demonstra como o comércio transatlântico, envolvendo o comércio de
escravos negros oriundos da África, sua escravização nas colônias e a relação comercial
com as metrópoles, foi essencial para o desenvolvimento capitalista e industrial da
Europa. Se em um primeiro momento, a expropriação se restringia ao âmbito europeu,
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com a colonização, isso se expande ao restante do mundo. O modo de produção
capitalista, portanto, se põe globalmente. A empreitada colonial, que expropria tanto as
terras das comunidades nativas das colônias, quanto o seu modo de vida, juntamente com
a escravização moderna, ampliaram a produção de valor em escala nunca vista, com a
extração de metais preciosos e de matérias primas, por exemplo.
Ao se debruçar sobre como as relações sociais se constituíram no capitalismo,
Marx apresenta as especificidades desse modo de produção, apontando que, apesar da
existência de relações mercantis anteriores, a sociedade moderna capitalista é algo novo.
Nessa nova sociedade, a inserção social se dá por meio de uma relação de compra e
venda, ou seja, o indivíduo se insere nos polos de comprador e vendedor. A vida é
determinada pelo que se pode ou não comprar. O capitalismo, portanto, trata-se de uma
constituição social que se põe e se consolida com a expropriação dos meios de produção,
criando o grupo de trabalhadores, que precisa vender sua força de trabalho para
sobreviver.
A questão, portanto, é a continuada expropriação da classe trabalhadora,
inicialmente dentro da própria Europa, e posteriormente dos povos do mundo. O
capitalismo se caracteriza, assim, por processos continuados de concentração
(acumulação interna do capital) e centralização, quando há um crescimento externo.
Logo, para seguir seu processo de acumulação e crescimento, a sua expansão no mundo
e a constante expropriação de povos e trabalhadores são impulsos esperados ao longo de
seu desenvolvimento.
Ao se pôr globalmente com a colonização e a escravidão, tem-se aí as condições
materiais para operar uma construção cultural e social de hierarquização racial. Nesse
sentido, Hudis (2020) é um dos autores que trabalha perspectivas teóricas que
compreendem o racismo como parte integrante do capitalismo. O autor ataca o núcleo
central desse modo de produção no qual a lógica de acumulação e alienação se vincula
intimamente com o aumento do valor como um fim em si mesmo; assim, o racismo
comporia esse impulso expansivo do capital. Como bem aponta, o racismo antinegro
gerado pelo comércio transatlântico de escravizados foi fundamental para viabilizar o
mencionado impulso, operando como garantidor na consolidação e reprodução desse
sistema que agora se expande. A escravidão é, portanto, uma categoria econômica, pois
sem ela não se teriam as matérias primas que supriram a industrialização moderna; assim,
os processos de colonização aliados ao comércio de escravizados africanos foi
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fundamental para a acumulação capitalista nos países colonizadores. De acordo com ele,
“O racismo não é e nunca foi uma característica epifenomênica do capitalismo. É integral
ao seu próprio desenvolvimento” (HUDIS, 2020, p.1397). Este nos parece ser um
argumento frutífero e, por isso, é adotado neste comentário: o racismo é elemento lógico
da reprodução capitalista, e não meramente histórico, ou seja, a escravização e o racismo
não foram aspectos que ocorreram coincidentemente na história mundial quando se
colonizou outras partes do mundo e se expandia o capital. Em um primeiro momento, a
empreitada colonial aliada à escravização foram condições importantes para a imposição
da acumulação capitalista no mundo, a qual se consolida com a expropriação e opressão
de povos tradicionais não-brancos. A eliminação dessas práticas coloniais no decorrer
histórico não se traduziu na inviabilidade da acumulação capitalista; ao contrário, as
expropriações, exploração e opressão continuam elementares para essa dinâmica. Elas
podem não mais serem desenvolvidas da mesma forma, com colonização e escravização,
mas permanecem sendo repostas nas relações sociais atuais. Há aqui um movimento
circular em que essas condições de desenvolvimento do capital, são repostas como seu
resultado191. As classes trabalhadoras continuam não detentoras dos meios de produção
e precisando vender sua força de trabalho no mercado. A questão de destaque, porém, é
que, cada vez mais, trata-se de uma classe heterogênea em que haverá trabalhadores
negros, meu foco de análise, que serão ainda mais explorados e oprimidos justamente
por serem historicamente graduados como inferiores. Eles são essenciais para a
perpetuação da dinâmica capitalista: sua contínua desvalorização e qualificação como
ínfero na sociedade, garante, como diz Rhaysa Ruas (2021), que a expropriação e
exploração se reproduzam e o impulso de acumulação de capital continue.
A acumulação capitalista e seu impulso global foram possíveis porque se
colonizaram outras áreas do planeta e se escravizaram povos que, ao longo do caminhar
histórico, foram sendo graduados como inferiores. A história do capitalismo é também a
história da expropriação da população não-branca. Esse percurso histórico de construção
de uma relação social racista nas sociedades se repõe em momentos posteriores, ainda
que após a escravização e colonização, com a diferenciação dentro da própria classe
trabalhadora, na qual trabalhadores negros (mulheres e LGBTQIA+, se pensarmos em uma

191 Agradeço ao César

Mortari Barreira por chamar a atenção a esse aspecto, contribuindo imensamente com
o argumento aqui construído.
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diferenciação bináriogenerificada) continuam em posição de subalternidade com
recebimento de menores salários, piores acessos aos serviços de saúde, moradia,
educação, etc.
Construindo sua análise a partir do sujeito colonizado, Fanon (2008) argumenta
que o racismo nega a humanidade deste último, o qual passa a ser situado em uma zona
do não-ser, não mais sendo visto como humano, mas como negro. Nesse aspecto, Hudis
apresenta a similaridade dessa construção teórica com os escritos de Marx, comentando
que:
O proletariado vive na sociedade civil, mas, diferentemente da burguesia, sua
substancialidade não é confirmada nela. Como os trabalhadores são privados
de qualquer conexão orgânica com os meios de produção, sendo reduzidos,
em seu ser, a meros vendedores de força de trabalho, eles se vêem alienados
da substância da sociedade civil. Isso ocorre porque o que importa para o
capital não é a subjetividade dos trabalhadores vivos, mas sua capacidade de
aumentar a riqueza em termos abstratos e monetários. Existe apenas um "fim
autossuficiente" no capitalismo – e esse é o aumento do valor (abstrato) às
custas do trabalhador. Na medida em que a subjetividade do trabalhador se
torna completamente subsumida pelos ditames da produção de valor, o
trabalhador habita uma zona de negatividade. Ele é desumanizado na medida
em que a sua atividade “não é a sua autoatividade. Ela pertence a outro, é a
perda de si mesmo”. O autoestranhamento é, portanto, integral a dominação
do capital. (2020, p.1400)

Marx observa uma zona de negatividade vivida pelo trabalhador em meio às
relações capitalistas; Fanon observa essa mesma zona em meio às relações capitalistas
entendendo-as como aquelas onde há a hierarquização e inferiorização para além da
exploração. Neste último caso, tem-se uma única realidade: a dinâmica capitalista e a
cultura de desumanização perpetrada por meio do colonialismo; ou seja, não se trata
apenas de expropriações de recursos naturais e de força de trabalho, mas de
subalternização e objetificação do outro. Não são aspectos divorciados: capitalismo,
racismo e colonialismo são elementos de um único processo.
Como destaquei até aqui, a articulação da hierarquização racial é um componente
importante do fascismo, sendo que sua radicalização foi mais sensível no caso alemão. O
desenvolvimento capitalista é também o desenvolvimento do racismo, um processo que
escalona as raças, estabelecendo as que são superiores e as que são inferiores. A lógica
de mercantilização, característica fundamental desse modo de produção, é levada ao
absurdo com a escravização do indivíduo; entretanto, não se trata de qualquer ser
humano que é escravizado, mas aquele que está abaixo do que se considera humanidade.
Se o trabalhador possui apenas a sua força de trabalho para vender no mercado em troca
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de salário; com a escravização, o escravizado sequer detém essa mercadoria: seu corpo
passa a ser o objeto a ser trocado.
O fascismo, neste aspecto racial, é a intensificação de um processo já em curso ao
longo de todo o desenvolvimento capitalista no mundo; ele sofistica o racismo ao recorrer
às teorias “científicas” que o justificam. Ele cria zonas de não-ser para ciganos e judeus,
como ocorreu na Alemanha no período nazista, por exemplo. Inexiste tanto o
rompimento com o capitalismo, quanto com um processo de hierarquização de raças,
afinal este último é elemento que compõe o primeiro.
No caso brasileiro, o movimento próximo ao fascismo foi o integralismo. A
hipótese defendida por Calil (2005) é de que este último movimento se tratou de uma
organização fascista na década de 1930 e sofreu uma reorientação doutrinária a partir de
1940. Plínio Salgado, o grande líder do movimento, se inspirou no fascismo para construir
sua proposta política cuja bandeira trazia o ataque ao Estado liberal e ao comunismo, e a
defesa da unidade nacional. A Ação Integralista Brasileira (AIB) traz a concepção do
“Estado Integral” como objetivo a ser alcançado, embora não se precisasse ao certo em
que este consistiria. Combatia-se o Estado liberal e o comunismo, fazendo críticas
anticapitalistas, mas sem colocar em xeque os elementos centrais do capitalismo. Como
aponta o autor, assim como os movimentos fascistas na Europa, os integralistas
criticavam genericamente o capital internacional responsabilizando-os por todas as
dificuldades econômicas do país. A similaridade com os outros movimentos fascistas
também pode ser vista com a questão do nacionalismo, ganhando papel central no
discurso da AIB.
No que diz respeito ao aspecto racial, o integralismo também apresenta suas
correspondências com o fascismo. Como explicita Cruz (2004), vivia-se um momento em
que teorias “racionais e científicas” da raça estavam em seu auge; o integralismo levou a
discussão desse âmbito para a alçada dos valores, permitindo “ao movimento combinar
a defesa de princípios racistas e excludentes com a negação do racismo enquanto parte
integrante de seu ideário” (2004, p.97). De bases cristãs e preocupados com a igualdade
nesses termos, o movimento propunha a união entre todas as raças e classes; entretanto,
fazia-o ao mesmo tempo em que defendia o branqueamento da população através da
miscigenação étnica, criticando grupos que desejassem a manutenção de sua identidade
própria. O indígena brasileiro é valorizado por ser a alma nacional e por ter se fundido
com os brancos, dando origem a uma nova raça. A “valorização” do negro se dá também
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por este se deixar misturar com o branco europeu e por ceder seu trabalho (escravizado)
para a construção do país. Note-se então que esse discurso de valorização vela um
discurso racista no qual os brancos, superiores, ao se misturarem com outras raças lhe
dão o potencial de diluir sua inferioridade:
O projeto integralista de nação pode ser, então, resumido da seguinte forma:
o seu objetivo é a construção e formação de uma homogeneidade étnica e
cultural; o meio de se alcançar tal objetivo é a miscigenação racial ou
caldeamento étnico e cultural; o resultado almejado é o predomínio da raça
e cultura brancas. Este projeto é justificado por sua pretensa autenticidade,
supondo-se que a miscigenação está ligada às tradições históricas, culturais e
religiosas da nação, ou seja, está atrelada à ‘alma’ e à ‘subjetividade’
nacionais, moldadas desde o processo histórico da colonização (Ibidi., p. 109).

Tanto o nazifascismo europeu quanto o integralismo são expressões racistas,
porém no primeiro caso se defendia a pureza da raça, enquanto o segundo defendia a
miscigenação para eliminar os caracteres inferiores de raças não-brancas.
Dessa forma, com um movimento de inspiração fascista no Brasil – o Integralismo,
que também era construído com elaborações racistas – o movimento Antifa brasileiro
tinha condições de desenvolver posturas e observações para compreender quem
compunha o grupo social a ter sua liberdade e sua humanidade ainda mais exterminadas
em um contexto de dominação fascista no país. Obviamente, a complexidade da situação
brasileira torna opaca a compreensão social da época por existir uma grande organização
negra, a FNB, que tinha membros importantes que, em um dado momento, flertaram com
o Integralismo, como nos expõe Graziê Vasconcellos Ozorio em comentário neste livro. A
Frente Negra Brasileira reconhecia que negros não estavam no mesmo patamar social e
que ainda tinham sua humanidade negada em vários aspectos, porém, por vezes, se
vincularam ao ideal fascista de “valorização da raça”, clamando pelo enaltecimento de
seus pares. Os artigos aqui analisados, embora compreendam o potencial de
aniquilamento da liberdade e humanidade trazido pelo fascismo, combatendo o
autoritarismo repressor nacionalista que se consolidava à época, desmascara o racismo
contra judeus, mas não observa que seu próprio país se estruturou e se pôs no mercado
mundial capitalista como grande senhor de escravizados negros africanos e brasileiros.
Ao analisar quem compõe a grande massa a ser suprimida ou atenuada nesse
regime ditatorial, a lente utilizada é a da classe trabalhadora, sem se analisar as
particularidades existentes dentro dessa mesma classe. Dessa forma, a luta se faz para
que se resguarde a liberdade de todos e, em especial, a possibilidade de existência de
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uma classe trabalhadora aparentemente vista como massa homogênea. A compreensão
de que os negros brasileiros estavam em condição de maior subalternidade que os
brancos pobres trabalhadores não estava tão distante e inalcançável, afinal já havia o
argumento da FNB de que os primeiros estavam longe de serem iguais e que uma política
que procurasse valorizá-los se fazia necessária. Conforme os registros de Castro (2002)
acima já expostos, a Frente Negra Socialista fez parte da FUA, logo, esse aspecto pode ter
sido mais desenvolvido dentro do movimento, porém não encontramos registros de
debates nesse sentido.
A questão aqui proposta, portanto, é de que os processos de hierarquização
baseados na raça são as próprias relações de uma sociedade, mesmo e ainda após a
escravização e colonização. Nesta formação social, existe a classe que é dona dos meios
de produção e aquela que não o é, precisando vender sua força de trabalho para
sobreviver. Ocorre que essa classe trabalhadora não é homogênea, havendo quem recebe
menores salários em razão da raça e do gênero. Ela não é, portanto, igualmente
expropriada e explorada; uma divisão racial e social do trabalho garante maior ou menor
acessibilidade à vida em sociedade.
Dessa forma, a organização Antifa de ontem desenvolveu a perspectiva
autoritária, ditatorial e exterminadora do fascismo, apontou sua articulação com o avanço
capitalista e observou seu aspecto racista, mas nos registros a que tivemos acesso,
pareceu ter se limitado a perceber o aniquilamento que judeus já estavam sofrendo na
Europa. Articulava-se, em alguma medida, o antifascismo com o antirracismo, porém este
enfatizou a situação dos judeus, mal trazendo essa base de reflexão para as
particularidades brasileiras: o racismo antinegros e o integralismo não são articulados de
forma sistemática nos textos aqui analisados.

V - Conclusão

O objetivo deste comentário foi analisar como o antifascismo de ontem, da década de
1930, pensava e incorporava o antirracismo. Nesse sentido, selecionamos alguns artigos
do jornal O Homem Livre, que se formou como um grande veículo de propaganda
antifascista e que reverberava também as ações da Frente Antifascista Brasileira. De fato,
a análise de apenas três artigos não é capaz de expor de forma exaustiva como a FUA e
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os movimentos antifascistas a ela associados pensava o antirracismo; porém, a partir
dessa mesma análise, foi possível elaborar reflexões a partir de observações e indícios
trazidos nos textos.
Constatei que o movimento Antifa expunha os perigos de uma ditadura fascista
em função do potencial de extermínio das liberdades humanas, do seu não rompimento
com o capitalismo e do ataque às organizações de esquerda. Além disso, o movimento
articulava o caráter racista dos regimes nazifascistas ao observar o antissemitismo e
criticar a teoria da raça que utilizava questões biológicas para justificar diferenças sociais
e econômicas. Entretanto, o rigor dessas observações não se estende às particularidades
brasileiras; não se articulou o racismo antinegros, essencial para a compreensão das
relações sociais brasileiras. O fascismo não rompe com o capitalismo, apenas sofistica o
caráter de hierarquização de raças já em curso ao longo do desenvolvimento deste modo
de produção. O perigo integralista e fascista se dava pela sua ofensiva à classe
trabalhadora do país de forma geral, porém o movimento de combate a isso pouco
articulou a divisão racial do trabalho que ali subjazia para trazer a reflexão antirracista no
que concerne o negro e indígena brasileiros.
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PARTE III – ANTIFASCISMO E ANTIRRACISMO HOJE:
GÊNERO, RAÇA E O MITO DA DEMOCRACIA LIBERAL
DESFEITO
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Duplo risco: ser Negra e ser Mulher (1969) 192

Frances Beal193

Ao tentar analisar a situação da mulher negra na América, cai-se abruptamente em um
sólido muro de equívocos graves, claras distorções da realidade, e atitudes defensivas
sobre a arte de muitos. O sistema do capitalismo (e seu resultado – o racismo) sob o qual
todos nós vivemos tem tentado por muitas formas e meios desonestos destruir a
humanidade de todos os povos, e particularmente a humanidade do povo negro. Isto
significou um ataque ultrajante a todo homem, mulher e criança negra que reside nos
Estados Unidos. Seguindo seu objetivo de destruir a determinação da raça negra de
resistir a sua subjugação, o capitalismo achou necessário criar uma situação em que o
homem negro achasse impossível encontrar um emprego produtivo significativo. Na
maioria das vezes, ele não conseguia encontrar trabalho de qualquer tipo. E a mulher
negra foi igualmente manipulada pelo sistema, explorada economicamente e agredida
fisicamente. No entanto, muitas vezes ela conseguia encontrar trabalho na cozinha do
homem branco, e às vezes se tornava o único ganha-pão da família. Esta situação
problemática levou a muitos problemas psicológicos por parte tanto do homem quanto
da mulher e contribuiu para o caos que encontramos na estrutura da família negra.
Infelizmente, nem o homem negro nem a mulher negra compreenderam a
verdadeira natureza das forças que operam sobre eles. Muitas mulheres Negras tenderam
a aceitar a avaliação capitalista da masculinidade e da feminilidade e acreditaram, de fato,
que os homens Negros eram preguiçosos e impassíveis de mudanças, caso contrário,
conseguiriam um emprego e sustentariam suas famílias como deveriam. Assim, as
relações pessoais entre homens e mulheres negros foram destroçadas e um de seus
resultados foi a separação do homem da mulher, da mãe do filho, etc.

192 Texto original:

BEAL, Frances. “Double Jeopardy: To Be Black and Female”. 1969. In: BAMBARA, Toni Cade.
The Black Woman: An Anthology. New York: Washington Square Press, 2005 (1970). Tradução: Rhaysa Ruas.
193 Frances M. Beal, também conhecida como Fran Beal ou Frances Beale, é uma feminista negra
estadunidense e uma ativista política de paz e justiça. Seu foco tem sido predominantemente os direitos das
mulheres, justiça racial, trabalho antiguerra e de paz, bem como a solidariedade internacional.
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A América definiu os papéis que cada indivíduo deve desempenhar. Ela definiu
“masculinidade” em termos de seus próprios interesses e “feminilidade” da mesma
forma. Portanto, um indivíduo que tem um bom emprego, ganha muito dinheiro e dirige
um Cadillac é um verdadeiro “homem” e, inversamente, um indivíduo que carece dessas
“qualidades” é menos homem. A mídia publicitária deste país informa continuamente o
homem americano sobre sua necessidade de sinais indispensáveis de sua virilidade – a
marca de cigarros que os cowboys preferem, o uísque que tem um sabor masculino, ou
até mesmo a marca do protetor genital que os atletas usam.
O modelo ideal que é projetado para uma mulher é ser cercada por uma adoração
hipócrita e afastada de todo trabalho real, passando horas ociosas, se arrumando e
embelezando, obcecada por um consumismo que lhe salta aos olhos e limitando suas
funções vitais a um simples papel sexual. Rejeitamos de forma inqualificável estes
respectivos modelos. Uma mulher que fica em casa cuidando das crianças e da casa
muitas vezes leva uma existência extremamente estéril. Ela tem que levar toda sua vida
como um satélite de seu cônjuge. Ele vai à sociedade e traz de volta um pequeno pedaço
do mundo para ela. Os interesses dele e sua compreensão do mundo tornam-se os dela e
ela não pode se desenvolver como um indivíduo tendo sido reduzida a apenas uma função
biológica. Este tipo de mulher leva uma existência parasitária que pode ser
adequadamente descrita como prostituição legalizada.
Além disso, é uma ilusão boba pensar em mulheres negras que simplesmente
cuidam de seus lares e filhos como o modelo branco de classe média. A maioria das
mulheres negras tem que trabalhar para ajudar a abrigar, alimentar e vestir suas famílias.
As mulheres negras constituem uma porcentagem substancial da força de trabalho negra,
e isto é verdade tanto para a família negra mais pobre quanto para a chamada família de
“classe média”.
As mulheres negras nunca tiveram acesso a tais luxos artificiais. Apesar de termos
sido marteladas com esta imagem branca, a realidade dos trabalhos degradantes e
desumanizantes que nos foram relegados rapidamente dissipou esta miragem da
feminilidade. Os seguintes trechos de um discurso que Sojourner Truth fez em uma
Convenção dos Direitos das Mulheres no século XIX nos mostram como este modelo
representa para nós uma realidade enganosa e incompleta:
Muito bem crianças, onde há muita algazarra alguma coisa está fora da
ordem. Eu acho que com essa mistura de negros (niggers) do Sul e mulheres
do Norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na
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linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda
para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e
que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me
ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me
ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim!
Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e
homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu
poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que
eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou
uma mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a
escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser
Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?194

Infelizmente, parece haver hoje alguma confusão no Movimento quanto a quem
tem oprimido quem. Desde o advento do movimento Black Power, o homem negro tem
exercido um papel de liderança mais proeminente em nossa luta por justiça neste país.
Na maioria das vezes, ele vê o sistema como este realmente é, mas onde ele rejeita seus
valores e costumes em “muitas questões, quando se trata de mulheres”, ele parece tirar
suas diretrizes das páginas do Ladie's Home Journal195. Alguns homens negros estão
sustentando que foram castrados pela sociedade, mas que as mulheres negras de alguma
forma escaparam desta perseguição e até contribuíram para esta emasculação.
Permitam-me afirmar aqui e agora que a mulher Negra na América pode justamente ser
descrita como uma “escrava de um escravo”. Com a redução do homem Negro na América
a tal opressão abjeta, a mulher Negra não teve protetor e foi usada, e ainda está sendo
usada em alguns casos, como o bode expiatório para os males que este sistema horrendo
tem perpetrado sobre os homens Negros. Sua imagem física tem sido difamada
maliciosamente, ela tem sido molestada sexualmente e abusada pelo colonizador branco;
ela tem sofrido o pior tipo de exploração econômica, tendo sido forçada a servir como
empregada doméstica da mulher branca e ama de leite para a prole branca, enquanto
seus próprios filhos eram, na maioria das vezes, mortos de fome e negligenciados. É a

194

Há muitas versões do famoso discurso de Sojourner Truth, mesmo em língua inglesa. Aqui, por sua maior
circulação nos coletivos e debates do movimento negro, optei pela tradução ao português da versão mais
conhecida recolhida pela abolicionista e feminista branca Frances Gage e publicada em 1863, feita pelo
Professor Osmundo Pinho (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Cachoeira) em 2014, disponível
online no Portal Geledés: <https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/>.Acesso
em: 26/10/2020. Sojourner Truth nasceu escrava em Nova Iorque, sob o nome de Isabella Van Wagenen, em
1797 e foi tornada livre em 1787. Ela viveu alguns anos com uma família Quaker, onde recebeu alguma
educação formal. Tornou-se uma pregadora pentecostal, ativista abolicionista e defensora dos direitos das
mulheres. [N.T.]
195 Ladies' Home Journal é uma revista estadunidense voltada para o público feminino, considerada líder de
vendas. A revista teve a sua primeira edição em 16 de Fevereiro de 1883 e segue considerada como publicação
líder para o público feminino até aos nossos dias. [N.T.]
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extrema degradação ser manipulada socialmente, violada fisicamente, usada para minar
sua própria casa e ser impotente para reverter esta síndrome.
É verdade que nossos maridos, pais, irmãos e filhos foram emasculados, linchados
e brutalizados. Eles sofreram a agressão mais cruel à humanidade que o mundo já
conheceu. No entanto, é uma distorção grosseira dos fatos afirmar que as mulheres
negras oprimiram os homens negros. O sistema capitalista achou conveniente escravizálos e oprimi-los e procedeu a fazê-lo sem consulta ou a assinatura de quaisquer contratos
com as mulheres negras.
Também deve ser destacado neste momento que as mulheres negras não estão
ressentidas com a ascensão ao poder dos homens negros. Nós o saudamos. Vemos nele
a eventual libertação de todos os negros deste sistema corrupto do capitalismo. No
entanto, isto não significa que se tenha que negar um em função do outro. Este tipo de
pensamento é um produto da má educação; que ou é X ou é Y. É um raciocínio falacioso
que para que o homem Negro seja forte, a mulher Negra tem que ser fraca.
Aqueles que estão exercendo sua “masculinidade”, dizendo às mulheres Negras
para voltarem para um papel doméstico e submisso, estão assumindo uma posição
contrarrevolucionária. As mulheres negras também têm sido abusadas pelo sistema e
devemos começar a falar sobre a eliminação de todos os tipos de opressão. Se estamos
falando da construção de uma nação forte, capaz de lançar fora o jugo da opressão
capitalista, então estamos falando do envolvimento total de cada homem, mulher e
criança, cada um com uma consciência política altamente desenvolvida. Precisamos de
todo o nosso exército lá fora lidando com o inimigo e não de metade de um exército.
Há também algumas mulheres negras que sentem que não há papel mais
produtivo na vida do que ter e criar filhos. Esta atitude frequentemente reflete o
condicionamento da sociedade em que vivemos e é adotada a partir de um modelo
burguês branco. Algumas irmãs mais jovens que nunca tiveram que manter um lar e
aceitar o papel confinante que isso implica tendem a romantizar (junto com a ajuda de
alguns irmãos) esse papel de dona de casa e mãe. As mulheres negras que tiveram que
suportar este tipo de função são menos aptas a ter estas visões utópicas.
Aquelas que projetam de forma intelectual o quão grande e gratificante será este
papel e que sentem que a mais importante contribuição que podem dar à nação negra
são as crianças, estão fazendo a si mesmas uma grande injustiça. Esta linha de raciocínio
nega completamente as contribuições que as mulheres negras têm feito historicamente
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para nossa luta de libertação. Estas mulheres negras incluem Sojourner Truth, Harriet
Tubman, Mary McLeod Bethune e Fannie Lou Hamer, para citar apenas algumas.
Vivemos em uma sociedade altamente industrializada e cada membro da nação
negra deve ser o mais desenvolvido academicamente e tecnologicamente possível. Para
fazer uma revolução, precisamos de professores competentes, médicos, enfermeiros,
especialistas em eletrônica, químicos, biólogos, físicos, cientistas políticos, etc., etc.
Mulheres negras sentadas em casa lendo histórias para seus filhos dormirem não vão
conseguir contribuir com isso.

Exploração econômica das mulheres negras

O sistema econômico do capitalismo acha conveniente reduzir a mulher a um estado de
escravidão. Muitas vezes elas servem de bode expiatório para os males deste sistema. Tal
como o pobre branco racista das áreas rurais do Sul, que é igualmente vitimizado,
despreza os Negros e contribui para a opressão dos Negros, ao dar aos homens um falso
sentimento de superioridade (pelo menos em seu próprio corpo ou em suas relações com
as mulheres), a opressão das mulheres age como uma válvula de escape para o
capitalismo. Os homens podem ser cruelmente explorados e submetidos a todo tipo de
táticas desumanizantes por parte da classe dominante, mas eles têm alguém que está
abaixo deles – pelo menos eles não são mulheres.
As mulheres também representam uma oferta de mão de obra excedente, cujo
controle é absolutamente necessário para o funcionamento lucrativo do capitalismo. As
mulheres são sistematicamente exploradas pelo sistema. Elas recebem menos pelo
mesmo trabalho que os homens fazem, e os trabalhos que são especificamente relegados
para as mulheres são mal remunerados e desprovidos de possibilidade de progressão.
Estatísticas do Women's Bureau of the U.S. Department of Labor196 mostram que em 1967
a escala salarial das mulheres brancas era até mesmo inferior à dos homens negros; e a
escala salarial das mulheres não-brancas era a mais baixa de todas:

Homens Brancos -----------$6704
Homens Não-Brancos -----$4277

196

Em uma tradução livre: “Secretaria das Mulheres do Departamento do Trabalho dos E.U.A.”. [N.T.]
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Mulheres Brancas ----------$3991
Mulheres Não-Brancas ----$2861

Os setores que empregam principalmente mulheres negras são as mais
exploradoras do país. As trabalhadoras domésticas e hospitalares são bons exemplos
desta opressão; as trabalhadoras da indústria do vestuário em Nova York nos dão outra
visão desta escravidão econômica. O International Ladies Garment Workers Union197
(ILGWU), que é composto majoritariamente por mulheres negras e porto-riquenhas, tem
uma liderança que é quase toda branca e masculina. Esta liderança tem trabalhado em
conluio com a classe dominante e tem vendido completamente a alma do sindicato para
a estrutura corporativa.
Para acrescentar um insulto ao prejuízo, o ILGWU investiu pesadamente em
empresas comerciais na África do Sul racista e do apartheid – com fundos sindicais. Não
apenas esta liderança comprometida com os patrões contribui para nossa exploração
contínua neste país, não representando verdadeiramente os melhores interesses de suas
membras, mas também usa audaciosamente os fundos que as mulheres negras e portoriquenhas têm fornecido para apoiar a economia de um governo perverso que está
envolvido no estupro econômico e no assassinato de nossos irmãos e irmãs negros em
nossa terra-mãe, a África.
Todo o movimento de trabalhadores nos Estados Unidos tem sofrido em
consequência da superexploração de trabalhadores negros e das mulheres. Os sindicatos
têm sido historicamente racistas e chauvinistas. Eles defenderam o racismo neste país e
não conseguiram combater os privilégios de pele branca dos trabalhadores brancos. Eles
falharam em lutar ou até mesmo em se levantar contra as desigualdades na contratação
e na remuneração das trabalhadoras. Não houve praticamente nenhuma luta contra o
racismo dos trabalhadores brancos ou a exploração econômica da mulher trabalhadora,
dois fatores que têm impedido consistentemente o avanço da verdadeira luta contra a
classe dominante.
Este uso racista, chauvinista e manipulador de trabalhadores negros e mulheres,
especialmente mulheres negras, tem sido um câncer grave no cenário trabalhista
americano. Portanto, torna-se essencial para aqueles que compreendem o
funcionamento do capitalismo e do imperialismo perceber que a exploração do povo

197

Em uma tradução livre: “Sindicato Internacional das Trabalhadoras Têxteis”.

221

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

negro e das mulheres funciona em desvantagem para todos e que a libertação destes dois
grupos é um trampolim para a libertação de todos os povos oprimidos neste país e no
mundo inteiro.

Política sexual

Discuti brevemente a manipulação econômica e psicológica das mulheres negras, mas
talvez o ato mais grotesco de opressão nos tempos modernos seja a atual campanha para
promover a esterilização das mulheres não-brancas na tentativa de manter o
desequilíbrio populacional e de poder entre os proprietários brancos e os nãoproprietários não-brancos.
Estas táticas são apenas mais um exemplo dos muitos esquemas desonestos que
a elite da classe dominante tenta perpetrar sobre a população negra a fim de se manter
no controle. Recentemente, chegou ao nosso conhecimento que uma campanha maciça
para o chamado “controle de natalidade” está atualmente sendo promovida não apenas
nas áreas subdesenvolvidas não-brancas do mundo, mas também nas comunidades
negras aqui nos Estados Unidos. Entretanto, o que as autoridades responsáveis por esses
programas chamam de “controle de natalidade”, na verdade, nada mais é do que um
método de genocídio cirúrgico puro e simples.
Os Estados Unidos têm patrocinado clínicas de esterilização em países nãobrancos, especialmente na Índia, onde já foram esterilizados em salas cirúrgicas
improvisadas montadas pelos trabalhadores do Corpo da Paz [American Peace Corps]198,
cerca de três milhões de homens jovens e de meninos em Nova Délhi e seus arredores.
Sob estas circunstâncias, é compreensível porque certos países veem o Corpo da Paz não
como um projeto benevolente, não como uma evidência da preocupação dos Estados
Unidos com áreas subdesenvolvidas, mas sim como uma ameaça à sua própria existência.
Este programa poderia mais apropriadamente ser chamado de Corpo da Morte [Death
Corps].

198

Corpo da Paz é uma agência federal estadunidense independente, criada em 1961 pelo Presidente John F.
Kennedy, para ajudar os países em desenvolvimento, prestando serviços essenciais e promovendo o melhor
entendimento entre os americanos e povos de outras culturas. [N.T.]

222

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

A vasectomia, que é realizada em homens e leva apenas seis ou sete minutos, é
uma operação relativamente simples. A esterilização de uma mulher, por outro lado, é
reconhecidamente uma grande cirurgia. Esta operação (salpingectomia) deve ser
realizada em um hospital sob anestesia geral. Este método de “controle de natalidade” é
um procedimento comum em Porto Rico. Porto Rico tem sido usado há muito tempo pelo
explorador colonialista, os Estados Unidos, como um enorme laboratório experimental
para pesquisa médica antes de permitir que certas práticas sejam importadas e usadas
aqui. Quando a pílula anticoncepcional estava sendo aperfeiçoada pela primeira vez, ela
foi experimentada em mulheres porto-riquenhas e em mulheres negras selecionadas
(pobres), usando-as como cobaias humanas, para avaliar seu efeito e sua eficiência.
A salpingectomia tornou-se agora a operação mais comum em Porto Rico, mais
comum que uma apendicectomia ou uma amigdalectomia. Ela é tão difundida que é
chamada simplesmente de la operación. Na ilha, 10% das mulheres entre 15 e 45 anos de
idade já foram esterilizadas.
E agora, como ocorreu anteriormente com a pílula, este método foi importado
para os Estados Unidos. Estas clínicas de esterilização estão surgindo em todo o país nas
comunidades negra e porto-riquenha. Estas chamadas “clínicas de maternidade”
especificamente equipadas para expurgar mulheres ou homens negros de suas
possibilidades reprodutivas estão aparecendo cada vez mais em hospitais e clínicas em
todo o país.
Diversas organizações foram formadas para popularizar a ideia da esterilização,
tais como a Association for Voluntary Sterilization and the Human Betterment e a
Association for Voluntary Sterilization, Inc.199, que tem sua sede em Nova York.
Ameaçadas com o corte dos fundos de auxílio, algumas mulheres negras
dependentes da assistência social foram forçadas a aceitar este procedimento de
esterilização em troca da continuidade dos benefícios da assistência social. As mulheres
negras muitas vezes têm medo de permitir qualquer tipo de cirurgia necessária porque
sabem por amarga experiência que são mais propensas a saírem do hospital sem suas
entranhas (Tanto salpingectomias quanto histerectomias são realizadas).

199

Em uma tradução livre: “Associação para Esterilização Voluntária e Melhoramento Humano (!!!?);
Associação para a Esterilização Voluntária, Inc.” [N.T.].
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Condenamos este uso da mulher negra como um campo de testes médicos para
a classe média branca. Relatos dos efeitos nocivos, incluindo mortes, decorrentes do uso
da pílula anticoncepcional só começaram a ser divulgados quando a classe privilegiada
branca começou a ser afetada. Estes procedimentos ultrajantes, semelhantes aos
nazistas, por parte dos pesquisadores médicos são apenas outra manifestação da
brutalidade totalmente amoral e desumanizante que o sistema capitalista perpetra sobre
as mulheres negras. Os experimentos de esterilização realizados em campos de
concentração há cerca de vinte e cinco anos têm sido anunciados em todo o mundo, mas
ninguém parece se aborrecer com a repetição dessas mesmas táticas racistas hoje em dia
nos Estados Unidos da América, terra dos livres e lar dos corajosos. Esta campanha é um
programa tão nefasto quanto as câmaras de gás da Alemanha e, a longo prazo, tão eficaz
e com o mesmo objetivo.
As rígidas leis relativas aos abortos neste país são outro meio perverso de
subjugação e, indiretamente, de verdadeiro assassinato. As mulheres brancas ricas
conseguem de alguma forma obter estas operações com pouca ou nenhuma dificuldade.
É a mulher negra e porto-riquenha pobre que está à mercê do açougueiro local. As
estatísticas nos mostram que a taxa de mortalidade não-branca nas mãos do abortador
não-qualificado é substancialmente maior do que a das mulheres brancas. Quase metade
das mortes maternas na cidade de Nova York é atribuída somente ao aborto e, dessas,
79% estão entre as mulheres não-brancas e porto-riquenhas.
Não estamos dizendo que as mulheres negras não devem praticar o controle de
natalidade. As mulheres negras têm o direito e a responsabilidade de determinar quando
é do interesse da luta ter filhos ou não tê-los, e este direito não deve ser transferido a
ninguém. É também seu direito e responsabilidade determinar quando é do seu próprio
interesse ter filhos, quantos terá e a que distanciamento. A falta de disponibilidade de
métodos seguros de controle de natalidade, as práticas de esterilização forçada e a
incapacidade de obter abortos legais são sintomas de uma sociedade decadente que põe
em risco a saúde da mulher negra (e, portanto, de toda a raça negra) em suas tentativas
de controlar os próprios processos de vida dos seres humanos. Este é um sintoma de uma
sociedade que acredita ter o direito de trazer fatores políticos para a privacidade do
quarto de dormir. A eliminação destas condições horrendas libertará as mulheres negras
para a plena participação na revolução e, posteriormente, na construção da nova
sociedade.
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Relação com o Movimento Branco

Muito tem sido escrito recentemente sobre o movimento de libertação das mulheres
brancas nos Estados Unidos, e surge a questão se há algum paralelo entre esta luta e o
movimento por parte das mulheres negras pela emancipação total. Embora existam
certas comparações que se pode fazer, simplesmente porque ambas vivemos sob o
mesmo sistema de exploração, existem certas diferenças, algumas das quais são bastante
básicas.
O movimento das mulheres brancas está longe de ser monolítico. Qualquer grupo
branco que não tenha uma ideologia anti-imperialista e antirracista não tem
absolutamente nada em comum com a luta da mulher negra. Na verdade, alguns grupos
chegam à conclusão incorreta de que sua opressão se deve simplesmente ao chauvinismo
masculino. Eles têm, portanto, um tom extremamente anti-masculino em suas teses. A
população negra está envolvida numa luta de vida ou morte e a principal ênfase das
mulheres negras deve ser o combate à exploração capitalista e racista do povo negro.
Embora seja verdade que o chauvinismo masculino se institucionalizou na sociedade
americana, deve-se sempre procurar o principal inimigo – a causa fundamental da
condição feminina.
Outra grande diferenciação é que o movimento de libertação das mulheres
brancas é basicamente de classe média. Muito poucas dessas mulheres sofrem a
exploração econômica extrema a que a maioria das mulheres negras são submetidas dia
após dia. Este é o fator que é mais crucial para nós. Não é apenas uma perseguição
intelectual; não é um surto intelectual para nós; é bem real. Nós como mulheres Negras
temos que lidar com os problemas com os quais as massas Negras lidam, pois nossos
problemas na realidade são um e o mesmo.
Se os grupos brancos não percebem que estão de fato combatendo o capitalismo
e o racismo, não temos vínculos comuns. Se eles não percebem que as razões de sua
condição estão no sistema e não simplesmente que os homens têm um prazer vicário em
“consumir seus corpos por razões de exploração” (este tipo de raciocínio parece ser
bastante prevalecente em certos grupos de mulheres brancas), então não podemos nos
unir a eles em torno de queixas comuns ou mesmo discutir estes grupos de forma séria
porque eles são completamente irrelevantes para a luta negra.
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O Novo Mundo

A comunidade negra e especialmente as mulheres negras devem começar a levantar
questões sobre o tipo de sociedade que desejamos ver estabelecida. Devemos observar
as formas pelas quais o capitalismo nos oprime e, em seguida, avançar para criar
instituições que eliminarão essas influências destrutivas.
O novo mundo que estamos tentando criar deve destruir a opressão de qualquer
tipo. O valor deste novo sistema será determinado pelo status da pessoa que era um
inferior no mastro do totem. A menos que as mulheres em qualquer nação escravizada
sejam completamente liberadas, a mudança não pode realmente ser chamada de
revolução. Se a mulher negra tiver que se retirar para a posição que ocupava antes da luta
armada, todo o movimento e toda a luta terão recuado em termos de verdadeiramente
libertar a população colonizada.
Uma revolução popular que envolve a participação de todos os membros da
comunidade, incluindo homem, mulher e criança, traz uma certa transformação nos
participantes como resultado desta participação. Uma vez que você tenha tido um
vislumbre de liberdade ou experimentado um pouco de autodeterminação, você não
pode voltar a velhas rotinas que foram estabelecidas sob um regime racista e capitalista.
Devemos começar a entender que uma revolução não implica apenas a vontade de
colocar nossas vidas na linha de fogo e ser mortos. Em alguns aspectos, este é um
compromisso fácil de assumir. Morrer pela revolução é um negócio único; viver pela
revolução significa assumir o compromisso mais difícil de mudar nossos padrões de vida
do dia a dia.
Isto significará mudar as rotinas tradicionais que estabelecemos como resultado
de viver em uma sociedade totalmente corrupta. Significa mudar a forma como você se
relaciona com sua esposa, seu marido, seus pais e seus colegas de trabalho. Se quisermos
nos libertar como povo, é preciso reconhecer que as mulheres negras têm problemas
muito específicos que precisam ser discutidos. Devemos ser libertadas junto com o resto
da população. Não podemos esperar para começar a trabalhar nesses problemas somente
naquele grande dia no futuro, quando a revolução de alguma forma milagrosamente for
realizada.
Atribuir às mulheres o papel de empregada doméstica e mãe enquanto os
homens saem para a batalha é uma doutrina altamente questionável para um
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revolucionário manter. Cada indivíduo deve desenvolver uma alta consciência política
para entender como este sistema nos escraviza a todos e que ações devemos tomar para
provocar sua destruição total. Aqueles que se consideram revolucionários devem
começar a lidar com outros revolucionários como iguais. E, tanto quanto sei, os
revolucionários não são determinados pelo sexo.
Velhos, jovens, homens e mulheres, devem tomar parte na luta. Relegar as
mulheres a papéis puramente de apoio ou a considerações puramente culturais é uma
doutrina perigosa de se projetar. A menos que os homens negros que estão se preparando
para a luta armada entendam que a sociedade que estamos tentando criar é uma
sociedade onde a opressão de todos os membros desta é eliminada, então a revolução
terá falhado em seu propósito declarado.
Dado o compromisso mútuo dos homens e mulheres negros com a libertação de
nosso povo e de outros povos oprimidos ao redor do mundo, o envolvimento total de
cada indivíduo é necessário. Um revolucionário tem a responsabilidade não apenas de
derrubar aqueles que estão agora em posição de poder, mas de criar novas instituições
que eliminarão todas as formas de opressão. Devemos começar a reescrever nossa
compreensão da relação pessoal tradicional entre homem e mulher.
Todos os recursos que a comunidade negra pode reunir devem ser canalizados
para a luta. As mulheres negras devem participar ativamente na construção de uma
sociedade onde nossos filhos, nossos entes queridos e cada cidadão possa crescer e viver
como seres humanos decentes, livres das pressões do racismo e da exploração capitalista.
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APARTHEID: Mulher, a maior vítima (1986) 200

Coletivo Nzinga201

Em qualquer momento de crise, em qualquer país ou em qualquer regime, a mulher é
sempre a maior vítima. Assim é também na África do Sul; a mulher negra sofre a tríplice
opressão: na condição de mulher, na condição de elemento da raça negra e, por último,
na condição de classe desfavorecida. O Apartheid reafirmou o sofrimento da mulher à
medida que reforçou princípios patriarcais, impondo a ordem que só ao homem cabe o
papel produtivo. Nas sociedades pré-coloniais a mulher tinha o direito ao trabalho. A
divisão capitalista do trabalho relega à mulher negra o único direito de reproduzir a mãode-obra africana, aquela utilizada pela economia oficial para fazer da África do Sul a
potência econômica que é, potência essa onde a riqueza está concentrada nas mãos da
minoria branca.
Nos Bantustans — espaços reservados aos negros — as mulheres vivem como
prisioneiros em campo de concentração, pois não é permitido que mulheres e crianças
dali saiam, sob pena de prisão ou multa para quem ouse.
Nas zonas brancas, onde estão os filhos e maridos trabalhando para a economia
branca, as mulheres só podem ir com a autorização oficial, a qual não lhes permite
permanência por mais de 71 horas.
Isto significa a destruição sistemática da célula familiar, base da sustentação de
toda a ancestralidade africana assim como da sua cultura.
Enclausuradas nos Bantustans, as mulheres assumem sozinhas a educação das
crianças; e, para sobreviverem, cultivam pequenos lotes de terra, uma das poucas formas
de levantar meios para sua sobrevivência.

200

Transcrição dos textos sobre o Apartheid Sul-Africano publicados nas páginas 3 e 5 do NZINGA
INFORMATIVO - FEVEREIRO/MARÇO 1986 Nº3 ANO I. Versão original e completa deste Informativo está
disponível em: <http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PNZINRJ021986003.pdf>. Acesso em:
27/10/2020.
201 Coletivo de mulheres negras fundado, em 16 de junho de 1983, com na sede da Associação do Morro dos
Cabritos, zona oeste do Rio de Janeiro. Todos os textos aqui transcritos foram assinados coletivamente em
nome do Coletivo, sem autoria especificada.

228

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

É necessário dizer que essas terras constituem 13% do território Sul-Africano,
percentual este que é destinado a toda a população negra que corresponde a 70%. Além
da área reduzidíssima, foi destinada aos negros a parte menos fértil e de economia
estagnada.
Assim é que tornou-se cada vez mais difícil a sobrevivência nos Bantustans, que
vivem hoje em dia sob uma política de extermínio. E só atentar para este dado da Unesco:
"Cerca de uma entre duas crianças morre antes de 5 anos, principalmente por
subnutrição".
Este é um dos motivos que faz da mulher negra Sul-Africana uma militante
imbatível na luta pela liberdade de seu povo.
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Mulheres, crianças e homens; negros, amarelos e brancos
REFLITAMOS sobre a situação do Povo Negro da África do
Sul (1986)202

Coletivo Nzinga203

De uma forma vergonhosa a África do Sul branca tenta justificar sua presença no território
negro e sua descarada disputa, com o argumento de que brancos – holandeses, britânicos
e franceses chegaram ao mesmo tempo do que os Bantus.
Tal afirmação é RIDÍCULA, DESAVERGONHADA e IRRITANTE. Mesmo que não se
constituísse em vil mentira, o território africano é dos negros.
Mas faz-se necessário dizer que o povo Bantu é autóctone, isto é, nativo daquela
região.
Desde o ano 1060, comprovadamente, por meio de pesquisas antropológicas, que
se registra a presença dos Bantus na África do Sul. Outros estudos também reforçam tal
afirmação. Por meio de relatos de navegantes portugueses do século XV se prova que
marinheiros náufragos haviam encontrado, já nesta época, comunidades negras na África
do Sul.
A minoria branca da África do Sul faz ouvido de mercador a todos esses dados por
diversas vezes já publicados e tenta se justificar com um discurso infame.
Os brancos lá chegaram nas portas dos anos 1600 com a sua saga pela riqueza. A
escassez das mulheres brancas obrigou-os à miscigenação, originando a comunidade
mestiça dos "Coloured", predominantemente na cidade do Cabo, onde implantaram a
cultura da vinha e do trigo. Em 1700, quando já existiam condições de adaptação, as
mulheres européias foram chegando e, a partir daí, a miscigenação foi proibida por lei.
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Transcrição dos textos sobre o Apartheid Sul-Africano publicados nas páginas 3 e 5 do NZINGA
INFORMATIVO - FEVEREIRO/MARÇO 1986 Nº3 ANO I. Versão original e completa deste Informativo está
disponível em: <http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PNZINRJ021986003.pdf>. Acesso em:
27/10/2020.
203 Coletivo de mulheres negras fundado, em 16 de junho de 1983, com na sede da Associação do Morro dos
Cabritos, zona oeste do Rio de Janeiro. Todos os textos aqui transcritos foram assinados coletivamente em
nome do Coletivo, sem autoria especificada.
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Com a descoberta das jazidas diamantíferas em 1865 as relações entre as
diferentes nacionalidades européias presentes no continente Sul-Africano se agravaram,
chegando a haver uma guerra entre ingleses e holandeses.
Em 1902 os ingleses expulsaram os demais povos brancos e assumiram o
território como colônia inglêsa que, em 1931, viria a obter a independência da Inglaterra.
Em 1936, é aprovada pelo Parlamento a Ala de Representação dos nativos — o
povo negro já vinha sendo discriminado desde a chegada dos brancos — com a criação
desta Ala foram cassados os poucos direitos civis da população negra. Vieram decretos
restringindo zonas de moradias, proibindo organizações, eliminando direitos eleitorais e
instituindo maior controle policial; e, como conseqüência, veio o enfraquecimento da
resistência.
Em 1948, quando o nacionalismo Africâner assumiu o poder, foi feita uma
dispendiosa propaganda nos principais jornais americanos e europeus visando
demonstrar que o Apartheid é um sistema justo e viável. Em 1948 a verba destinada à
informação era de 140 mil dólares; em 1969 já ascendia a 5 milhões e, em 1976, já era
superior a 15 milhões de dólares. Essa dispendiosa propaganda visava demonstrar para
todo mundo que o Apartheid era um sistema justo e viável.
De 1948 para os dias de hoje muita coisa mudou. A África do Sul já não mais
consegue, nem com suas cifras altíssimas investidas na informação, tapar o sol com a
peneira.
Por outro lado, o Congresso Nacional Africano — a entidade máxima de
organização do povo negro — vai se fortalecendo dia-a-dia e, cada ano que passa,
aglutinando maior número de militantes. O líder Nelson Mandela é um dos seus grandes
baluartes; mesmo preso em 64, a luta não enfraquece. Agora, o que o regime do
Apartheid objetiva é realmente exterminar a população negra. Os números abaixo,
extraídos de estudos das Nações Unidas, nos dão um claro perfil de como uma minoria
pode reter tanto para si, em detrimento de um povo inteiro.
BRANCOS
4,5 milhões
75%
87%
1 para 400
27 para 1000

POPULAÇÃO
Participação na Renda Nacional
Alocação das Terras
Relação População/Médico
Índice de Mortalidade Infantil

NEGROS
23 milhões
Menos de 20%
13%
1 para 44.000
200 para 1.000
(zonas urbanas)
400 para 1.000
(zonas rurais)
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Nós do NZINGA conclamamos a todos, mulheres, crianças e homens; negros,
amarelos e brancos, sensíveis à causa deste povo que está sendo esmagado, mas que
orgulhosamente defende sua cidadania, a, juntos, deflagrarmos o COMITÊ DE APOIO AO
POVO NEGRO DA ÁFRICA DO SUL.
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Mulheres negras e guerreiras: WINNIE E ZINZI MANDELA
(1986)204

Coletivo Nzinga205

Num país chamado África do Sul cresce uma mulher – Winnie — Mulher Negra. No
tumultuado e cruel regime racista —APARTHEID – desafia desde cedo as leis, ao entrar
pelas portas permitidas somente aos brancos e ao ficar em filas proibidas aos "Não
Brancos", afirmando com toda a segurança "Isto é para mostrar a eles a futura África do
Sul".
Casada com Nelson Mandela, teve seu inquérito reavaliado depois de terem
passado 20 anos em prisão domiciliar. Aos 21 anos de prisão perpétua do marido, foi
banida por 5 anos do subúrbio de Soweto, Johanesburgo, para a cidade de Brandfort.
Além de continuar proibida de se reunir com mais de uma pessoa por vez, de participar
de encontros públicos e ser citada publicamente, também fora proibida de sair de casa
nos fins-de-semana e teve como obrigação apresentar-se todas as 2as. feiras à delegacia
policial. Mas com tudo isso nunca se afastou da luta pela cidadania de seu povo.
Do ventre de Winnie, nasceu Zinzi Mandela, que aos 23 anos, reproduz as palavras
do pai, em resposta ao pedido de traição do seu povo ao presidente P.W. Botha: "Eu não
posso e não farei qualquer coisa numa época em que eu, você e o povo não temos
liberdade" — e mais — "Não é possível separar minha liberdade da liberdade de todos
vocês". Palavras de Nelson Mandela na prisão e reproduzidas por Zinzi para milhares de
negros e participantes do CNA — Fórum de Resistências dos Negros.
Formada em Assistente Social da área médica, organizou uma clínica comunitária
que foi destruída, juntamente com sua casa, pela polícia racista com coquetéis molotov;

204

Transcrição dos textos sobre o Apartheid Sul-Africano publicados nas páginas 3 e 5 do NZINGA
INFORMATIVO - FEVEREIRO/MARÇO 1986 Nº3 ANO I. Versão original e completa deste Informativo está
disponível em: <http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PNZINRJ021986003.pdf>. Acesso em:
27/10/2020.
205 Coletivo de mulheres negras fundado, em 16 de junho de 1983, com na sede da Associação do Morro dos
Cabritos, zona oeste do Rio de Janeiro. Todos os textos aqui transcritos foram assinados coletivamente em
nome do Coletivo, sem autoria especificada.
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viu arrasado o seu trabalho de apoio às crianças mal nutridas e com problemas e à
população negra em geral.
Winnie, hoje aos 48 anos de resistência, tornou-se símbolo da luta negra pela
igualdade de direitos. Acredita, como mulher negra e guerreira, que o governo não poderá
suspender o seu confinamento e diz: “Seria o mesmo que suspender o banimento do
CNA”. Sua filha Zinzi suporta a prisão do pai desde o seu nascimento, encontrando no seio
da luta pela liberdade de seu povo forças para prosseguir.
WINNIE E ZINZI – Mulheres Negras
WINNIE E ZINZI – Mulheres Negras e Guerreiras
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O NZINGA contra o APARTHEID (1986) 206

Coletivo Nzinga207

Nós do Nzinga Coletivo de Mulheres Negras não podíamos nos calar diante de tão grande
crime “Oficial” que está instaurado na África do Sul, levando ao extermínio coletivo do
povo negro. O regime do Apartheid chegou ao seu mais cruel estágio. Na sua agonia pela
supremacia da minoria branca, este regime odioso, com suas medidas cada vez mais
compreensivas, caminha a passos largos no sentido de levar o povo a uma guerra civil
cruel. Assim é que, conscientes do nosso papel, nós do Nzinga estamos, através dos atos
públicos (Rio e São Paulo) onde nos fizemos presentes denunciando a crueldade do
Apartheid e exigindo medidas realmente de repúdio, por parte do nosso governo a este
regime.
Por meio de carta aberta à população, convocamos todos para refletir sobre o
genocídio que se instaurou na África do Sul através dessa política de minoria branca.
Também em Bertioga (SP), no III Encontro Latino-Americano e do Caribe,
marcamos nossa presença denunciando o Apartheid. Usando como recurso um grande
painel, apresentávamos, através de manchetes de diferentes jornais e revistas, “Uma
semana com Apartheid”, expondo os conflitos permanentes na África do Sul. Mostrando
que mesmo numa condição de extrema desigualdade em termos de armamentos, o povo
negro sul-africano está organizado e firme na decisão de defender sua cidadania.
A partir daí, e também de nossas denúncias nas diferentes sessões do III Encontro,
sensibilizamos as demais companheiras de todo o Continente Latino e do Caribe ali
presentes. E assim conseguimos que fosse elaborada uma moção em repúdio ao
Apartheid. Aproveitamos este espaço para transcrever seu último parágrafo:
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Transcrição dos textos sobre o Apartheid Sul-Africano publicados nas páginas 3 e 5 do NZINGA
INFORMATIVO - FEVEREIRO/MARÇO 1986 Nº3 ANO I. Versão original e completa deste Informativo está
disponível em: <http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PNZINRJ021986003.pdf>. Acesso em:
27/10/2020.
207 Coletivo de mulheres negras fundado, em 16 de junho de 1983, com na sede da Associação do Morro dos
Cabritos, zona oeste do Rio de Janeiro. Todos os textos aqui transcritos foram assinados coletivamente em
nome do Coletivo, sem autoria especificada.
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“Entendemos que a luta feminista implica um compromisso ativo com a paz e a
liberdade. Por isso, nós, Latino Americanas e Caribenhas aqui presentes, nos
comprometemos com a luta, em nossos países, pelo rompimento das relações
diplomáticas e comerciais com a África do Sul e nos solidarizamos com a resistência
cotidiana de seu povo”.
PELO FIM DO APARTHEID
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8. Notas sobre o fascismo desde uma perspectiva feministamarxista negra: um comentário ao Manifesto Double
Jeopardy (1969) e ao Informativo nº 3 do Coletivo Nzinga
(1986)

Rhaysa Ruas208

A partir de uma análise da determinação constitutiva do capitalismo enquanto sistema
global inspirada pela intersecção dos feminismos negro e da reprodução social209, o
presente comentário visa apontar a imbricação estrutural de gênero, raça e classe 210 na
dinâmica colonial da acumulação capitalista como condição de possibilidade tanto para a
eclosão e sustentação do fenômeno nazifascista no entreguerras, quanto para sua
permanência e ascenso hoje. Argumento que tal permanência está inscrita especialmente
nas tecnologias estatais de controle, repressão e gestão reprodutiva da classe
trabalhadora nas democracias liberais contemporâneas, i.e., na própria dinâmica de
produção da vida e gestão da morte na forma específica de organização social do
capitalismo monopolista. Demonstro ainda que, embora assuma formas de aparência
diversas nas diferentes conjunturas político-econômicas, territoriais e temporais, esta
dinâmica, por sua vez, é parte fundamental das relações estruturais que compõem a
acumulação capitalista, posto que pressuposto dos processos de expropriação e
exploração, bases da produção de valor.

208

Professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ). Doutoranda
em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: rhaysaruas@gmail.com.
209 Por limitação de escopo e espaço, não voltarei a demonstrar aqui no que consiste tal perspectiva. Para
isso, cf. RUAS, 2020.
210 Neste artigo, no complexo “raça-classe-gênero” ou sob o adjetivo “racial-generificada(o)”, compreende-se
inclusive a dimensão que tange à determinação da sexualidade, no bojo da imposição histórica da forma social
cis-binário-heteronormativa.
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I – Feminismo afrodiaspórico, colonialismo e totalidade social capitalista

O manifesto Duplo Risco: Ser Negra e Mulher [Double Jeopardy: To be Black and
Female]211, publicado em 1969, marca uma importante contraposição aos movimentos
por liberdade que eclodiram no Norte Global no bojo do Maio de 1968 francês. Escrito
pela feminista negra estadunidense Frances Beal, ele denuncia uma realidade imbricada
nas experiências imperialistas daquela conjuntura e apresenta uma rica e pioneira
perspectiva unitária das relações de raça-classe-gênero ao considerar essas relações
como elementos constitutivos do capitalismo global.
É possível afirmar que tal perspectiva se delineou a partir da experiência das
militantes negras estadunidenses naquela época. Devido a sua posicionalidade específica
enquanto mulheres, trabalhadoras e negras, estas percebiam facilmente a repetição de
práticas autoritárias, repressivas e de controle colonial contra populações marginalizadas,
racializadas e generificadas nas democracias liberais do ocidente. Ainda, a luta por
liberdade, representada, em grande parte, pelos movimentos por direitos civis e
feministas da década de 1960, apresentava limites e contradições muito nítidas para estas
mulheres. Parte importante da história de organização destas mulheres contra a
hegemonia masculina no movimento negro estadunidense e a dominação branca no
movimento feminista212, o manifesto fora capaz de abordar tanto as questões mais
imediatas acerca da emancipação das mulheres negras, quanto a interrelação entre estas
questões e temas como a alta mortalidade infantil, a negação dos direitos sociais, a
desigualdade salarial e a política genocida de esterilização forçada – realidades que
compartilhavam com mulheres não-brancas em países do Sul Global subordinados ao
imperialismo estadunidense.

211

Esse panfleto foi posteriormente revisado e publicado em The Black Woman, uma antologia editada por
Toni Cade Bambara em 1970. É com esta versão que trabalho aqui. Uma outra versão revisada também
aparece na antologia The 1970 Sisterhood is Powerful: Anthology of Writings From The Women's Liberation
Movement, editado por Robin Morgan.
212 A publicação de Duplo Risco se deu em um contexto de rico debate no interior tanto do movimento negro
(luta antissexista), quanto no movimento de mulheres (luta antirracista) e coincidia, naquele momento, com
outros ensaios que da mesma forma exploravam os impactos da imbricação de raça e gênero na vida e na
agência política das mulheres negras estadunidenses, como as reflexões de Angela Davis e do Coletivo
Combahee River. Não por acaso, este tornou-se a posição oficial do Comitê de Coordenação Estudantil NãoViolenta [Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC] de Nova Iorque, organização da qual Beal era
militante ativa.
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Apesar da contribuição significativa de Beal para uma das principais organizações
negras da época, o Comitê de Coordenação Estudantil Não-Violenta [Student Nonviolent
Coordinating Committee, daqui em diante, SNCC], ela era silenciada, não reconhecida ou
aceita para posições de liderança, e submetida a diversas opressões baseadas no gênero
em seu interior. Isto porque a organização tomava a raça singularmente como a principal
questão a ser abordada e combatida pelo movimento, mantendo-se indiferente em
relação à opressão de gênero, em uma evidente hierarquização dualista destas relações
sociais.
Visando combater a posição de inferioridade à qual as mulheres estavam
submetidas na SNCC, Beal foi uma das cofundadoras, em 1968, do Comitê de Libertação
das Mulheres Negras [Black Women's Liberation Committee], núcleo interno criado para
abordar a questão do sexismo dentro do movimento antirracista. Em pouco tempo, logo
após a publicação de Duplo Risco, o comitê se desvinculou daquela organização e se
engajou na formação da Aliança das Mulheres do Terceiro Mundo [Third World Women's
Alliance, a partir daqui, a Aliança], uma organização socialista revolucionária composta
por mulheres antirracistas estadunidenses em conexão com mulheres antirracistas, em
sua maioria mulheres afro-americanas, asiáticas e porto-riquenhas. Ativa de 1968 a
1980213, a Aliança rapidamente ganhou importante dimensão nacional e transnacional.
As militantes desta organização enfatizavam as conexões materiais entre
exploração capitalista, imperialismo global e a opressão das mulheres racializadas como
não-brancas. Uma posição central da Aliança, já marcante no texto pioneiro de Beal (2020,
[1969], p. 10), era explicitar e confrontar as questões que afetavam estas mulheres de
uma forma singular. Tal posição desafiava a ideia universal sobre a opressão às mulheres
predominante no movimento feminista da época – inclusive em suas vertentes socialistas.
Elas defendiam que um projeto verdadeiramente anticapitalista implicaria a luta
simultânea contra o racismo, o imperialismo e pela libertação feminina.
Em um momento no qual formulações como a da interseccionalidade ainda não
tinham sido explicitamente postuladas, Beal e as militantes da Aliança apontavam a
imbricação estrutural das opressões na lógica da acumulação capitalista e do próprio
capital. Vinculando diretamente o sexismo e o racismo à lógica do capitalismo em sua

213 O Comitê de Libertação das Mulheres Negras do SNCC, que mais tarde evoluiu para a Aliança das Mulheres

do Terceiro Mundo, foi criado em 1968.
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concretude histórica, Beal ressalta as opressões específicas que atingem as mulheres
negras, colocando-as no centro de sua luta política (BEAL, 2021 [1969], p. 12). Assim, junto
a outras iniciativas pioneiras como a exposta no Manifesto do Coletivo Combahee River
(2019 [1977]), o texto de Beal traz um complexo debate sobre a relação entre o universal,
o particular e o singular no interior da tradição socialista e marxista 214.
Embora à primeira vista o Manifesto de Beal pareça trazer um conteúdo efêmero
de intervenção política, sua contribuição para a crítica da economia política (e para a
tradição feminista em geral) é não só potente, como reveladora, e ressalta a
complexidade de hierarquias que sustentam e mistificam o que Casanova (2007) chamou
posteriormente de colonialismo interno 215. Em uma dimensão fundamental, o texto
explicita como estas hierarquias são forjadas no seio da própria classe trabalhadora, onde
os “salários da branquitude” (ROEDIGER, 2007 [1991]; DU BOIS, 1971 [1935]) e o
“contrato de gênero” (VOSKO, 2010, p. 6-9; FRASER, 1997) resultam, em termos
concretos, numa configuração específica, sempre historicamente determinada, da

214

Embora aberta a condição de possibilidade para esse avanço teórico naquela época, esse debate só ganha
fôlego e contornos de teoria social no interior do marxismo e do feminismo-marxista mais amplamente com
a atual retomada deste projeto pela Teoria da Reprodução Social, permanecendo relegada a segundo plano
pela maioria da tradição socialista e afro-diaspórica do século XX, salvo raras exceções a exemplo de Bannerji
(1995).
215 Segundo Casanova (2007, p. 432), a definição de colonialismo interno “está originalmente ligada a
fenômenos de conquista, em que as populações de nativos não são exterminadas e formam parte, primeiro
do Estado colonizador e depois do Estado que adquire uma independência formal, ou que inicia um processo
de libertação, de transição para o socialismo, ou de recolonização e regresso ao capitalismo neoliberal”.
Assim, podemos perceber como “os Estados de origem colonial e imperialista e suas classes dominantes
refazem e conservam as relações coloniais com as minorias e as etnias colonizadas que se encontram no
interior de suas fronteiras políticas” (Ibid, p.438). Aqui, no entanto, propomos uma ampliação da categoria
tal como utilizada por Casanova (Ibid.), para abranger as comunidades negras em diáspora, entendendo que:
a) a elas se relega situação concreta similar de relações de poder e submissão econômica, política, social e
cultural às existentes entre os povos originários e os Estados-nação formalmente independentes formados
em seus territórios, sobretudo no pós-abolição; b) sua condição diaspórica (sequestro e deslocamento em
massa) não elimina o caráter colonial ao qual tais populações estavam submetidas, ainda que o complexifique
e lhe traga contornos específicos; c) com exceção das especificidades culturais e linguísticas deixadas como
possibilidade pelo sistema escravocrata, as características elencadas por Casanova (Ibid, p. 432) se estendem
às comunidades negras em diáspora, qual sejam, povos, minorias ou nações que, subordinadas ao Estadonação no qual estão inseridos, sofrem condições semelhantes, diretas ou indiretas, às que os caracterizam no
colonialismo e no neocolonialismo em nível internacional (habitam em um território sem governo próprio;
encontram-se em situação de desigualdade frente às elites das etnias dominantes e das classes que as
integram; sua administração e responsabilidade jurídico-política concernem às etnias dominantes, às
burguesias e oligarquias do governo central ou aos aliados e subordinados do mesmo; seus habitantes não
participam dos mais altos cargos políticos e militares do governo central, salvo em condição de “assimilados”;
os direitos de seus habitantes, sua situação econômica, política social e cultural são regulados e impostos pelo
governo central; em geral os colonizados no interior de um Estado-nação pertencem a uma “raça” distinta da
que domina o governo nacional e que é considerada “inferior”, ou ao cabo convertida em um símbolo
“libertador” que forma parte da demagogia estatal). Diferentemente de Casanova, propomos aqui, ainda,
uma leitura unitária sobre o colonialismo interno que não o interprete como fenômeno/categoria separada
da categoria “racismo”, perspectiva que ficará mais clara nas páginas que se seguem.
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relação de subordinação entre os gêneros, as classes e as raças. Tal configuração,
argumenta Beal, tem por resultado a perpetuação e criação de contínuas divisões no seio
da classe trabalhadora, beneficiando diretamente as classes proprietárias, em especial
por seu papel na sustentação da hegemonia burguesa e no aprofundamento do processo
de alienação característico do modo de produção capitalista. Para Beal (2020 [1969],
neste volume, p. 218),
O sistema econômico do capitalismo acha conveniente reduzir as mulheres a
um estado de escravidão. Muitas vezes elas servem de bode expiatório para
os males deste sistema. Tal como o pobre branco racista das áreas rurais do
Sul, que é igualmente vitimizado, despreza os Negros e contribui para a
opressão dos Negros, ao dar aos homens um falso sentimento de
superioridade (pelo menos em seu próprio corpo ou em suas relações com as
mulheres), a opressão das mulheres age como uma válvula de escape para o
capitalismo. Os homens podem ser cruelmente explorados e submetidos a
todo tipo de táticas desumanizantes por parte da classe dominante, mas eles
têm alguém que está abaixo deles – pelo menos eles não são mulheres.

Beal argumenta aqui em direção à ideia da co-constituição entre gênero, raça e
classe na formação e configuração da classe trabalhadora. As hierarquias levantadas
acima constituem relações fundamentais no interior de uma mesma classe expropriada,
explorada, alienada e dominada. Vendo no “racismo dos trabalhadores brancos (…) [e na]
exploração econômica da mulher trabalhadora dois fatores que têm impedido
consistentemente o avanço da verdadeira luta contra a classe dominante” (Ibid., p. 7), a
autora passa em revista os movimentos de trabalhadores de sua época, tomando como
diapasão seu potencial antirracista e antissexista. E os movimentos operários e sindicais
não passam no teste: criticando duramente os sindicatos por não tomarem medidas
concretas contra o racismo e o machismo que rebaixava os salários e condições de vida
de mulheres e negros, Beal afirma que “todo o movimento de trabalhadores nos Estados
Unidos tem sofrido em consequência da superexploração de trabalhadores negros e das
mulheres” (Ibid., p. 6); logo, era
essencial para aqueles que compreendem o funcionamento do capitalismo e
do imperialismo perceber que a exploração do povo negro e das mulheres
funciona em desvantagem para todos e que a libertação destes dois grupos é
um trampolim para a libertação de todos os povos oprimidos neste país e no
mundo inteiro (Ibid., p. 7).

Mas tal abordagem ficaria incompleta se permanecesse confinada às fronteiras
de um Estado nacional. Afinal, esta dinâmica racial-generificada é a mesma condição de
possibilidade para que os movimentos de trabalhadores estadunidenses sirvam de
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sustentáculo para empreendimentos imperialistas em outros países. Ultrapassando o
nacionalismo metodológico, Beal desenvolve uma análise aprofundada das interconexões
globais do capitalismo e de suas contradições por meio de dois casos que servem pra
ilustrar os pontos levantados pela autora ao longo do texto e aqui resumidos: o caso dos
investimentos do Sindicato Internacional das Trabalhadoras da Indústria de Vestuário
(International Ladies Garment Workers Union, ILGWU216) – composto majoritariamente
por mulheres negras e imigrantes – em empresas na África do Sul do apartheid, e o
programa de esterilização forçada de mulheres não-brancas, iniciado em Porto Rico e na
Índia, posteriormente implementado nas comunidades negras nos próprios EUA
disfarçados de clínicas de controle de natalidade e planejamento familiar217.
Em ambos os casos, Beal aponta as mulheres não-brancas sofrem de maneira
mais profunda e diversificada os “sintomas de uma sociedade decadente que põe em risco
a saúde da mulher negra (e, portanto, de toda a raça negra) em suas tentativas de
controlar os próprios processos de vida dos seres humanos” (Ibid., p. 10). O
compartilhamento transnacional de experiências de opressão e a sua publicização, um
dos motes da Aliança, servia não só para apontar os limites e contradições do capitalismo
racial-generificado, mas também para mostrar os limites da democracia liberal, e como a
forma de funcionamento da branquitude se conjugava a estes. Direitos fundamentais
eram retirados ou mediados de forma diferenciada entre brancos e negros, homens e
mulheres, e para Beal é o capitalismo e o seu modo de funcionamento que devem ser
postos em xeque para a superação de tais questões. De forma contundente, descrevendo
as práticas de esterilização e controle de natalidade realizadas no Terceiro Mundo e
depois importadas para a comunidade negra, Beal (Ibid., p. 9) afirma que,

216

O sindicato internacional das mulheres trabalhadoras da indústria de vestuário, como a própria Beal
descreve, era “composto majoritariamente por mulheres negras e porto-riquenhas, tem uma liderança que é
quase toda branca e masculina. Esta liderança tem trabalhado em conluio com a classe dominante e tem
vendido completamente a alma do sindicato para a estrutura corporativa”, cf. BEAL, p. 6.
217 Recentemente, o New York Times entrevistou Minnie Lee Relf e Mary Alice Relf, duas vítimas dessa política
e protagonistas do caso judicial que acabou revelando que mais de cem mil mulheres negras, latinas e de
povos originários foram submetidas a esterilização forçada através de programas oficiais do governo
americano, tanto na esfera estadual, como na federal. O veredito do caso contribuiu para o encerramento de
tais práticas, determinando, dentre outras coisas, que os médicos obtivessem consentimento informado das
pacientes para realização do procedimento de esterilização. Na reportagem do New York Times, fica explícito
como a pobreza extrema e o fato de serem negras foram fundamentais para o destino das irmãs Relf, além
da clara motivação eugenista por trás dessas políticas, em um processo que envolveu a corroboração de tais
práticas por parte cientistas, acadêmicos, assistentes sociais, funcionários públicos e médicos. Disponível
em:<https://www.nytimes.com/2022/06/08/magazine/eugenics-movement-america.html>.
Acesso em:
07/07/2022.
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estes procedimentos ultrajantes, semelhantes aos nazistas, por parte dos
pesquisadores médicos são apenas outra manifestação da brutalidade
totalmente amoral e desumanizante que o sistema capitalista perpetra sobre
as mulheres negras. Os experimentos de esterilização realizados em campos
de concentração há cerca de vinte e cinco anos têm sido denunciados em
todo o mundo, mas ninguém parece se aborrecer com a repetição dessas
mesmas táticas racistas hoje em dia nos Estados Unidos da América, terra dos
livres e lar dos corajosos. Esta campanha é um programa tão nefasto quanto
as câmaras de gás da Alemanha e, a longo prazo, tão eficaz e com o mesmo
objetivo.

Da mesma forma, a conivência e o silêncio com relação ao apartheid sul-africano
– ilustrada nas relações financeiras entre o ILGWU e as empresas daquele país –
despertavam a crítica veemente de Beal. Já nos anos 1960 as relações econômicas com a
África do Sul eram criticadas, vistas como endosso e patrocínio ao regime de segregação
racial. No caso do ILGWU, o sindicato era criticado por usar “audaciosamente os fundos
que as mulheres negras e porto-riquenhas têm fornecido para apoiar a economia de um
governo perverso que está envolvido no estupro econômico e no assassinato de nossos
irmãos e irmãs negros em nossa terra-mãe, a África” (Ibid., p. 6).
A identificação da ancestralidade com o continente africano, base do feminismo
negro afrodiaspórico, seria a condição de possibilidade para uma crítica comum à
conivência e à normalidade com que era tratado o regime sul-africano218. O regime do
apartheid na África do Sul expunha, de maneira explícita, as opressões a que negras e
negros de todo o mundo estavam submetidos pelos brancos: um regime político que
sustentava, legalmente, a exclusão de direitos civis, políticos e econômicos à comunidade
negra. Aquilo que se passava de maneira camuflada no Brasil e mais explícita nos EUA,
atingia seu grau maior de radicalidade e legitimação na África do Sul, onde uma minoria
branca, cujas raízes e origens remetiam ao período da dominação holandesa e
posteriormente britânica, subjugava a grande maioria da população negra e não-branca,
segregando-a territorialmente e garantindo em lei seu direito à exploração econômica e
gestão da vida privada/doméstica da maioria negra. Tudo isso se passava sem grandes
problemas na esfera internacional, onde o regime foi tolerado e sustentado por

218 Em

um artigo escrito nos anos 1980, no auge do movimento de boicote à África do Sul, Angela Davis, outra
importante militante do SNCC – assim como Beal – assim resumiu o impulso motivador a direcionar sua
atenção ao drama dos negros e negras sul-africanos: “na adolescência, quase chegando à idade adulta, em
Birmingham, Alabama, que era conhecida em alguns círculos como ‘a Joanesburgo do Sul’, eu fiquei surpresa
ao descobrir que em outro lugar do mundo a população negra era submetida às mesmas injustiças da
segregação que vivíamos no sul dos Estados Unidos” (DAVIS, 2017 [1985], p. 90).
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intermédio de relações comerciais com as grandes potências do mundo capitalista. Como
descreveu Davis (2017 [1985], p. 92), já na década de 1980:
há na África do Sul 4,3 milhões de pessoas brancas, 18,6 milhões de pessoas
negras e 3,1 milhões de pessoas de origem mista ou asiática. Pessoas negras
não podem votar; a maioria delas foi privada da cidadania em seu próprio país
e transferida para áreas remotas e improdutivas designadas pelo governo do
apartheid como sua ‘terra natal’. Para trabalhar nas ‘zonas brancas’ (87% de
todo o país), elas devem portar ‘salvo-condutos’. Grandes corporações
transnacionais e bancos dos Estados Unidos, como IBM, General Motors e
Bank of America, investiram massivamente na economia sul-africana e têm
servido como instrumento para a administração do apartheid.

Em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial – com as visíveis e traumáticas
marcas do holocausto no coração do continente europeu – e de Guerra Fria – quando o
mundo democrático-liberal se apresentava como defensor da liberdade e da segurança
individuais ante o “totalitarismo soviético” –, a posição da Aliança enfatizava a hipocrisia
racista do mundo pós-holocausto e o seu silêncio perante a violência do apartheid. Ao
mesmo tempo, o debate sobre o apartheid servia para trazer à tona as experiências
compartilhadas pelos povos em diáspora, servindo de fermento para a construção de
pontes de solidariedade e de estímulo para lutas comuns transnacionais anticapitalistas.
Não à toa, anos mais tarde, as questões abordadas por Beal ainda figurariam
como partes centrais das agendas políticas das organizações feministas afrodiaspóricas.
Na década de 1980, tais questões seriam tratadas no Brasil pelo Nzinga — Coletivo de
Mulheres Negras219 (1985-1989), sediado na Associação do Morro dos Cabritos, zona
oeste do Rio de Janeiro. Os Informativos 220 deste coletivo constituem um marco da
tradição feminista negra no Brasil durante a ditadura empresarial-militar. Embora a
organização política das feministas negras brasileiras date de período anterior, ela só
pôde amadurecer publicamente no século XX quando se inicia a reabertura, a partir da
militância política e da produção acadêmica de nomes como Beatriz Nascimento, Lélia
Gonzalez, Jurema Batista, entre outras. Esta importante tradição intelectual conjugava as
visões de militantes do movimento negro e do movimento de favelas (FREITAS, 2017, p.
106).

219

O nome do coletivo homenageia a rainha angolana Nzinga (1582–1663) e a guerra desigual que enfrentou
durante 35 anos, contra o colonialismo português.
220 Cerca de dois anos depois da fundação do coletivo, o grupo iniciou uma série de Informativos que teve
cinco edições, com periodicidade irregular. As edições tinham de seis a oito páginas, sendo que em nenhuma
delas os textos eram assinados, o que remete ao caráter coletivo da produção.
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Formado também a partir de um contexto de enfrentamento à prevalência do
machismo no interior do movimento negro, assim como a Aliança de Beal, o coletivo
Nzinga se voltava à discussão do racismo, do sexismo e da discriminação sofrida por
negros, negras e trabalhadores a partir de referências do continente e da diáspora
africana. Como destaca Freitas (2016), em torno deste coletivo formou-se um
agrupamento político de mulheres de diferentes posições sociais (moradoras
do morro e de bairros de classe média, trabalhadoras manuais com baixa
escolaridade e mulheres com formação universitária); com experiências
diversas de formação, do movimento negro e dos movimentos de bairro e de
favelas.

Partindo da percepção de que sobre estas mulheres figuravam as maiores
desvantagens quanto às desigualdades sociais em países afrodiaspóricos, o coletivo
defendia que a tradição feminista – majoritariamente acostumada à universalização da
categoria mulher – deveria dar atenção às múltiplas formas de opressão que recaem
sobre as mulheres. Elas questionavam as teorias acadêmicas e os movimentos sociais
sobre as desvantagens e os privilégios quanto ao sexo, à raça e à classe social, propondo
uma nova percepção do feminismo no Brasil que transcendesse o modelo branco, burguês
e do norte global. Em seu trabalho acadêmico, Lélia Gonzalez, por exemplo, defendia uma
proposta de um feminismo transnacional ou “afrolatinoamericano”, que buscava a
aproximação de diversas contribuições culturais e políticas de mulheres de ascendência
africana e indígena, nas práticas e no pensamento de matriz hegemônica do feminismo.
As temáticas às quais o coletivo se dedicava chamavam a atenção para a tríplice
opressão de raça, gênero e classe e variavam entre temas similares aos da Aliança. Uma
das principais preocupações, por exemplo, residia no controle da natalidade e da saúde
reprodutiva das mulheres negras, o que envolvia a denúncia e o combate às taxas de
esterilização entre as mulheres pobres, que, em sua maioria, também eram negras
(FREITAS, 2017, p. 104-105). Outra preocupação central dos debates realizados pelo
Nzinga era a duradoura política do apartheid na África do Sul. Todas as edições de seu
Informativo, em especial a de número 3, aqui em comento, trazem uma importante
reflexão sobre o regime sul-africano que contém a mesma noção de unidade quanto à
compreensão do sistema dominante – o capitalismo global – e de solidariedade
transnacional. Neste Informativo, publicado em 1986, podemos observar que no centro
da crítica ao apartheid, o coletivo coloca a dinâmica racial-generificada que o constituía:
Em qualquer momento de crise, em qualquer país ou em qualquer regime, a
mulher é sempre a maior vítima. Assim é também na África do Sul; a mulher
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negra sofre a tríplice opressão: na condição de mulher, na condição de
elemento da raça negra e, por último, na condição de classe desfavorecida. O
Apartheid reafirmou o sofrimento da mulher à medida que reforçou
princípios patriarcais, impondo a ordem que só ao homem cabe o papel
produtivo. Nas sociedades pré-coloniais a mulher tinha o direito ao trabalho.
A divisão capitalista do trabalho relega à mulher negra o único direito de
reproduzir a mão-de-obra africana, aquela utilizada pela economia oficial
para fazer da África do Sul a potência econômica que é, potência essa onde a
riqueza está concentrada nas mãos da minoria branca.
Nos Bantustans — espaços reservados aos negros — as mulheres vivem como
prisioneiros em campo de concentração, pois não é permitido que mulheres
e crianças dali saiam, sob pena de prisão ou multa para quem ouse.
Nas zonas brancas, onde estão os filhos e maridos trabalhando para a
economia branca, as mulheres só podem ir com a autorização oficial, a qual
não lhes permite permanência por mais de 71 horas.
Isto significa a destruição sistemática da célula familiar, base da sustentação
de toda a ancestralidade africana assim como da sua cultura.
Enclausuradas nos Bantustans, as mulheres assumem sozinhas a educação
das crianças; e, para sobreviverem, cultivam pequenos lotes de terra, uma
das poucas formas de levantar meios para sua sobrevivência. (NZINGA, 2020
[1986], neste volume, p. XXX)

A realidade vivida pela comunidade negra nas cidades industriais sul-africanas
tornava explicitamente inequívoca a imbricação gênero-raça-classe: a supremacia branca
que sustentava as classes dominantes também dependia de um sistema altamente
generificado de organização social, mesmo que o contrato de gênero – que nas
democracias burguesas de bem-estar social sustentava o modelo tradicional de família
(baseado no salário-família e no trabalho feminino não remunerado no lar) – se destruísse
por completo. Levando a separação aparente das esferas pública e privada consolidada
pela revolução industrial à sua última consequência, como a vida doméstica representava
uma potencial ameaça ao regime do apartheid, ela era considerada também supérflua e
não-lucrativa do ponto de vista das classes dominantes, o que desencadeou a adoção de
uma série de políticas públicas voltadas à sua destruição por parte do estado sul-africano.
Segundo Davis (2016 [1981], p.236-237),
a economia capitalista distorce sua separação estrutural em relação à vida
doméstica de um modo tipicamente violento. Os arquitetos sociais do
apartheid simplesmente determinaram que a mão de obra negra rende lucros
mais altos quando a vida doméstica é descartada por completo. Os homens
negros são vistos como unidades de trabalho cujo potencial produtivo os
torna valiosos para a classe capitalista. Mas sua esposa e suas crianças “são
apêndices supérfluos, improdutivos, de modo que as mulheres não são nada
além de acessórios para a capacidade de procriação da unidade de trabalho
negra masculina”.
Essa caracterização das mulheres sul-africanas como “apêndices supérfluos”
está longe de ser uma metáfora. De acordo com a lei local, mulheres negras
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desempregadas são banidas das áreas brancas (87% do país!) e mesmo, na
maioria dos casos, das cidades em que seus maridos moram e trabalham,
números elevados de mulheres com permissão de residência nas áreas
brancas são levados a viver em albergues exclusivamente femininos. Tanto
mulheres casadas quanto solteiras acabam morando nesses locais. Neles, a
vida familiar é proibida com rigor – marido e esposa não podem visitar um
ao outro, e nem a mãe nem o pai podem receber visitas de suas crianças.
Essa agressão intensa às mulheres negras na África do Sul já deu resultado,
pois apenas 28,2% delas atualmente optam pelo casamento. Por causa da
conveniência econômica e da segurança política, o apartheid está corroendo
– com a aparente intenção de destruir – a própria tessitura da vida doméstica
da população negra.

Neste sentido, podemos perceber que, mesmo separados por uma década e por
várias fronteiras nacionais, enquanto feministas negras, o Coletivo Nzinga, Angela Davis e
as ativistas da Aliança tinham muito em comum: a ruptura com o nacionalismo
metodológico, a defesa da multilinearidade do processo histórico e de uma compreensão
unitária das relações sociais que permitisse ao mesmo tempo uma análise universal da
estrutura das sociedades capitalistas, mas não universalizante de categorias
hegemonicamente brancas e eurocêntricas. Enquanto o manifesto de Beal denunciava
tanto práticas neonazistas na América Central e Latina quanto o autoritário regime de
apartheid sul-africano, o Nzinga o fazia a partir de uma sociedade ainda em período
ditatorial, na qual as mesmas práticas eram utilizadas com frequência contra as
populações negras e indígenas. No Brasil da ditadura empresarial-militar, técnicas de
tortura desenvolvidas durante a escravidão e aprimoradas no Estado Novo a partir de
tecnologias utilizadas na Segunda Guerra Mundial eram amplamente utilizadas contra
dissidentes do governo.
Aqui, cabe destacar que, para estas feministas negras, o regime de segregação
racial daquele país era bem mais do que uma permanência do período colonial: era a
explicitação, nua e crua, do que o capitalismo sempre significou para negros, negras e
pessoas racializadas em geral, habitassem elas as metrópoles ou as ex-colônias. A
exclusão de direitos civis e políticos básicos, como a perseguição e a violenta repressão a
manifestações políticas contra o regime, a proibição do principal partido de oposição (o
Congresso Nacional Africano), a gestão da vida social e econômica e a enorme lista de
restrições à liberdade de expressão, de movimento, imprensa, entre outras, somente se
tornaram alvo de crítica e de ações mais diretas por parte da comunidade internacional
nos anos 1980, quando uma onda de sanções econômicas – resultante tanto da
continuada luta dos negros sul-africanos contra o regime de segregação quanto da
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reconfiguração sistêmica que se iniciava – tornaram esse regime de colonialismo interno
insustentável.
A partir destas reflexões, cabe demostrar como a forma que a imbricação
estrutural raça-classe-gênero assume no capitalismo monopolista apresenta não só as
bases de regimes como o apartheid ou a vida cotidiana nas democracias liberais, mas
também as condições de possibilidade para o fenômeno que conhecemos como “fascismo
histórico”. Este debate pode nos ajudar a melhor compreender a forma específica que o
fascismo adquiriu, como também explicitar a necessidade e o valor estratégico de
unificação das lutas antirracistas e antifascistas ao longo da história e no tempo em que
vivemos. Demonstraremos que o fato de que é com o nazifascismo que as feministas
negras aqui estudadas comparam a realidade por elas experimentada e denunciada não
se trata de mera coincidência, exagero ou retórica vazia.

II. Uma presença em comum: relações racial-generificadas e a atualização imperialista

As técnicas de desumanização racial-generificadas constitutivas da relação capital e do
capitalismo enquanto sistema global, há muito vem sendo objeto de análise de estudiosos
de diversas áreas. Na virada do século XIX, Rosa Luxemburgo desenvolveu a perspectiva
marxiana sobre a “assim chamada acumulação primitiva de capital”, para demonstrar que
o militarismo e a violência colonial – interna e externa – são indispensáveis à
expropriação, pressuposto da acumulação capitalista. Para ela,
a guerra constituiu um fator indispensável do desenvolvimento capitalista. Os
Estados Unidos da América do Norte e a Alemanha, a Itália e os Estados
Balcânicos, a Rússia e a Polônia, todos eles devem suas condições ou seu
pontapé inicial do desenvolvimento capitalista às guerras, indiferentemente
se a uma vitória ou a uma derrota (LUXEMBURGO, 2011 [1899], p. 33, grifo
nosso).

Mas longe de ver nessa relação uma constante sem alterações em seu conteúdo,
a análise histórico-dialética de Luxemburgo a permite apontar importantes
transformações nesse fenômeno: comparando o que acontecia no começo da Era
Moderna com os acontecimentos ao fim do século XIX, portanto no auge do imperialismo,
Luxemburgo afirmou que “o que hoje se contrapõe de armas na mão,
independentemente se na Europa ou em outras partes do mundo, não são, de um lado,
países capitalistas e, de outro, aqueles de economia natural, mas Estados levados ao
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conflito justamente em virtude da similaridade de seu elevado desenvolvimento
capitalista” (ibid., p. 34). O militarismo (e o nacionalismo), portanto, encontram-se no
DNA do Estado capitalista, desde a sua concepção, pois são intrínsecos ao seu caráter
colonial. Para Luxemburgo (1976 [1913], p. 399):
O militarismo tem uma função determinada na história do capital.
Acompanha todas as fases históricas da acumulação. No período da chamada
“acumulação primitiva”, isto é, no começo do capitalismo europeu, o
militarismo desempenhou um papel determinante na conquista do Novo
Mundo e dos países produtores de especiarias, como a Índia; mais tarde,
serviu para conquistar as colônias modernas, para destruir as organizações
sociais primitivas, para apropriar-se de seus meios de produção, para impor
o comércio de mercadorias em países cuja estrutura social é um obstáculo
para a economia de mercado, para proletarizar violentamente os indígenas e
impor o trabalho assalariado nas colônias. Ajudou a criar e a ampliar esferas
de interesses do capital europeu em territórios não-europeus e extorquir
concessões de estradas de ferro em países atrasados e a defender os direitos
do capital europeu nos empréstimos internacionais. Enfim, o militarismo é
uma arma na concorrência dos países capitalistas, em luta pelo domínio dos
territórios de civilização não-capitalista.
O militarismo tem ainda outra função importante. De um ponto de vista
puramente econômico, ele é para o capital um meio privilegiado de realizar a
mais-valia; em outras palavras, ele é um campo de acumulação.

Com isso, como já explicara a revolucionária polonesa, o militarismo assume
progressivamente uma função econômica mais direta,
como meio de luta para os interesses concorrentes ‘nacionais’ contra outros
grupos nacionais; (…) como o tipo de investimento mais importante tanto
para o capital financeiro quanto industrial [como, por exemplo, no caso das
indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e de construção naval]; (…) como
instrumento de dominação interna de classe diante da classe trabalhadora”
(LUXEMBURGO, 2011 [1899], p. 34).

Ocorre, assim, uma transformação do sentido e do caráter do nacionalismo e do
militarismo, estimulada pelas contradições advindas do estágio imperialista do
capitalismo. Voltaremos nesta questão adiante.
Aqui, cabe ressaltar que se podemos facilmente depreender que a análise de
Luxemburgo (1976 [1913]) já incorporava o fenômeno racial como parte de suas críticas
ao colonialismo, – na medida em que esse sistema explicitamente implica a subordinação
de povos que, em suas diferentes organizações sociais, são considerados inferiores aos
povos que traduzem a imagem das classes dominantes no modo de produção capitalista
–, sua dimensão generificada não resta tão explícita. Argumentamos que a dimensão
generificada, cis-binario-heteronormativa, constitutiva do colonialismo, pode ser
depreendida das entrelinhas da análise de Luxemburgo (1976 [1913]) sobre a subsunção,
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via militarismo colonial, das formas de produção da vida não-capitalistas a um sistema
tipicamente patriarcal e centralizado.
Este argumento pode ser ainda mais desenvolvido por meio de uma leitura do
feminismo afrodiaspórico cotejada com a teoria de Luxemburgo sobre a acumulação
primitiva. Vejamos. Beal inicia seu texto com a seguinte reflexão acerca da nação
estadunidense:
A América definiu os papéis que cada indivíduo deve desempenhar. Ela
definiu “masculinidade” em termos de seus próprios interesses e
“feminilidade’ da mesma forma. Portanto, um indivíduo que tem um bom
emprego, ganha muito dinheiro e dirige um Cadillac é um verdadeiro
“homem” e, inversamente, um indivíduo que carece dessas “qualidades” é
menos homem. A mídia publicitária deste país informa continuamente o
homem americano sobre sua necessidade de sinais indispensáveis de sua
virilidade - a marca de cigarros que os cowboys preferem, o uísque que tem
um sabor masculino, ou até mesmo a marca do protetor genital que os atletas
usam. O modelo ideal que é projetado para uma mulher é ser cercada por
uma adoração hipócrita e afastada de todo trabalho real, passando horas
ociosas, se arrumando e embelezando, obcecada por um consumismo que
lhe salta aos olhos e limitando suas funções vitais a um simples papel sexual
(…). (BEAL, 2020 [1969], P. XXX)

Por trás da denúncia elaborada por Beal, resta a compreensão de que tanto a
nação, quanto o nacionalismo e o Estado-nação são constituídos não só de forma
racializada, mas também por uma ordem generificada cis-binário-heteronormativa. Isto
não se restringe ao fato de que as classes dominantes são compostas, controladas e
regidas, historicamente por homens brancos. Ao contrário, tal fenômeno explica e localiza
as desigualdades entre os gêneros, do sequestro transatlântico à incorporação desigual
dos sexos nas sociedades escravistas. No mesmo sentido, Collins (2019 [2000], p. 370372) argumenta:
Raça, classe, gênero, sexualidade se entrelaçam intimamente com a nação.
(…) Na medida em que as mulheres podem se tornar mães, elas são
fundamentais para três elementos do pensamento nacionalista, a saber,
sexualidade e fecundidade, maternidade e como símbolos da nação. Nos
Estados Unidos, todas as mulheres passam pela situação peculiar de serem
responsáveis pela reprodução da população do Estado-nação, transmitindo
uma cultura nacional estadunidense e aceitando estar inscritas nessa mesma
cultura nacional (…) processo [que] é totalmente racializado, é organizado de
maneira específica e acordo com a classe e tem impacto variável sobre
mulheres de sexualidades diversas. As mulheres são avaliadas de maneiras
diferentes segundo o valor que lhes é atribuído por dar à luz o tipo certo de
criança, transmitir os valores apropriados da família americana e se tornar
símbolos dignos da nação. (…) as afro-americanas e muitas outras costumam
ter dificuldade de perceber o que subjaz a essa situação, porque as políticas
do Estado-nação americano dissimulam o fato de que os interesses
nacionais são, na verdade, interesses de grupos específicos. Esses
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pressupostos também limitam o modo como compreendemos o
funcionamento global do nacionalismo estadunidense.

A questão fica ainda mais clara ao retomarmos o argumento de Luxemburgo.
Assim como para Marx, para Luxemburgo, a assim chamada acumulação primitiva de
capital compreende a formação dos Estados-nacionais e do mercado capitalista global a
partir do empreendimento colonial transatlântico cujo centro é a escravidão africana e o
genocídio indígena nas Américas. Porém, ela vai além, ao tratar o fenômeno como um
processo continuado, que ganha contornos específicos – ligados ao grau de
internacionalização, militarização e maturação dos Estados-nacionais e do mercado
mundial – no capital monopolista (imperialismo). A explicação sobre a determinação
racial-generificada do fenômeno descrito por Luxemburgo é desenvolvida por Federici
(2017 [2004]). A autora localiza a perseguição às bruxas, tanto na Europa quanto nas
Américas, como um processo tão determinante para o desenvolvimento do capitalismo
quanto a colonização e a expropriação do campesinato europeu de suas terras, e ao
mesmo tempo, parte constitutiva desses mesmos processos. Segundo a autora, a
acumulação capitalista é movida pelo estado de guerra generalizado entre nações e pela
destruição, interna e externa, de nossos sistemas reprodutivos e de nossa riqueza comum:
“a contínua expulsão dos camponeses da terra, a guerra e o saque em escala global e a
degradação das mulheres são condições necessárias para a existência do capitalismo em
qualquer época (FEDERICI, 2017 [2004], p. 27).” 221
Constituindo, portanto, o fenômeno imperialista, o reatualizado complexo
colonial racial-generificado nacionalismo-militarismo se assentaria em outra importante
novidade da época: o desenvolvimento do racismo científico e das teorias de
superioridade racial. A formulação e adesão à tais teorias também representaram um
salto qualitativo do capital monopolista em relação à sua fase anterior e serviram de
sustentáculo ideológico para consolidar a supremacia branca – até então processo em
formação – e que passaria, cerca de meio século depois, a ser capaz de criar uma
identidade comum entre membros da burguesia, da pequena burguesia e do proletariado,
cindindo esta última classe social de formas profundas e por vezes incontornáveis. Esta
foi a base da visão de mundo a respeito tanto dos conflitos externos, como também

221

Note-se que Federici ressalta que, na argumentação de Luxemburgo, a acumulação primitiva é um
processo continuado, característico do capital monopolista, ou seja, parte integrante da acumulação
capitalista até dias atuais.
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daqueles conflitos internos advindos da expansão imperialista. Em outras palavras, na
“era dos impérios” (HOBSBAWM, 2009 [1987]), a ordem social em toda a sua
complexidade passou a ser lida, interpretada e explicada, cada vez mais, a partir de teorias
raciais cientificistas, hierarquizantes e centralizadoras. E não são poucos os exemplos, em
que pese as especificidades espaciais e temporais do desenvolvimento de cada um deles.
Arthur de Gobineau, um dos expoentes de teorias cientificistas do racismo e
precursor da eugenia, admitira, no contexto da Primavera dos Povos europeia, que
esperava com as suas teorias “combater a crescente onda de opinião democrática no
continente europeu e estabelecer o direito natural da aristocracia ao Governo da França”
(SWEEZY, 1973 [1946], p. 341). Para isso, desenvolveu uma argumentação que afirmava
ser a aristocracia francesa de origem germânica, enquanto o povo francês em geral tinha
origem gaulesa ou celta. Como a raça germânica era considerada superior com relação
aos últimos, o governo da aristocracia francesa era justificado em virtude dessa suposta
superioridade. Benjamin Disraeli, primeiro-ministro conservador por duas ocasiões no
reinado da rainha Vitória no Reino Unido (1837-1901), afirmaria em 1870 que “a
influência geral da raça sobre a ação humana [havia sido] reconhecida universalmente
como a chave da história” (citado em GAY, 2002 [2001], p. 132), e aqui ele se referia tanto
às conquistas do império britânico como aos conflitos internos de classe ocorridos em
solo britânico ao longo do século XIX. Losurdo, referindo-se a Disraeli, menciona a
“arrogância de casta e até a racial, tradicionalmente manifestada na relação com as
classes populares” e a “racialização de que eram tradicionalmente vítimas as classes
populares inglesas” (LOSURDO, 2015 [2013], p. 126).
Tais exemplos indicam que, no contexto imperialista do século XIX, associações
ideológicas e materiais da imbricação classe-raça-gênero se disseminaram amplamente.
A associação mais comum era aquela que igualava as classes trabalhadoras, o gênero
feminino e os povos colonizados. Como explica McClintock (2010 [1994], p. 76), surgiu
uma intrincada dialética entre a domesticação das colônias e a racialização da
metrópole. Na metrópole, a ideia do desvio racial era evocada para policiar
as classes “degeneradas” – a classe trabalhadora militante, os irlandeses, os
judeus, as feministas, os gays e as lésbicas, as prostitutas, os criminosos, os
alcoólatras e os loucos –, que eram vistas coletivamente como desviantes
raciais, atávicos em regressão a um momento primitivo na pré-história
humana.

Não à toa, raça, gênero e classe em sua forma separada de aparência se
confundiam ao ponto de se tornarem sinônimos para as classes altas, contribuindo para
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reforçar as hierarquias que sustentavam a sociabilidade burguesa e a organização do
Estado nos países imperialistas. Como argumenta Gay, tais associações e paralelos
serviam como “álibis” para as agressões e a violência coloniais (interna, externa e
transnacional) naquelas sociedades. Segundo o autor,
acreditar que seres humanos – trabalhadores manuais, hereges, judeus,
asiáticos, africanos tribais – aparentemente não podiam equiparar-se ao
homem branco oferecia espaço satisfatório para os americanos diante das
tribos indígenas, para os proprietários de moinhos diante de seus
empregados, para os maridos diante das esposas, para os conquistadores
diante dos derrotados (GAY, 2002 [2001], p. 131).

As hierarquizações raciais e generificadas que caracterizavam as relações no
período do imperialismo se materializaram de diversas formas, e deixaram exemplos dos
mais variados, desde sua incorporação nas políticas públicas e sociais adotadas por parte
dos estados capitalistas a partir da virada do século XX (ALENCAR, 2020) até sua tradução
na imprensa da época, onde a difusão de estereótipos racistas era a tônica. Para Gay
(2002 [2001], p. 131), “com as ilustrações na imprensa popular mais facilmente acessíveis
do que nunca” tais estereótipos “funcionavam como substitutos para a argumentação
racional. Os vitorianos recebiam e consumiam vorazmente caricaturas do irlandês
bêbado, do judeu ardiloso, do camponês inculto e do negro indolente”.
Tais estereótipos, como não poderia deixar de ser, guardavam especificidades
nacionais: na Inglaterra, por exemplo, criou-se a complexa figura do “negro branco”. Essa
analogia servia para, tomando por referência os negros colonizados externamente no
século XIX, designar aqueles grupos sociais cujo lar e modo de vida não se adequavam aos
padrões das classes dominantes, sujeitos portanto a um processo de colonialismo interno,
aproximando, dessa forma, ambos. Analisando a iconografia do que os contemporâneos
chamavam de “degeneração doméstica”, McClintock (2010 [1994], p. 93) mostra como,
em charges e caricaturas da época, “estigmas raciais foram usados sistematicamente,
ainda que muitas vezes contraditoriamente, para elaborar mínimas nuanças de diferenças
em que as hierarquias sociais de raça, classe e gênero se sobrepunham num gráfico
tridimensional de comparação”, se utilizando – para representar irlandeses, por exemplo
– de desenhos com caracteres simiescos nas fisionomias: lábios exagerados, testas baixas,
cabelo desleixado, entre outras características, associando estas com os habitantes dos
lares que guardavam qualquer dessemelhança com o modelo dominante proposto. Tal
analogia servia para difundir a ideia de que os cortiços, habitação primordial das classes
trabalhadoras pauperizadas nos grandes centros urbanos ingleses, eram habitados por
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indivíduos com as mesmas características dos que eram colonizados no além-mar: como
habitantes – sem capacidade ou racionalidade – de um espaço de atraso e de pré-história
no interior da modernidade industrial metropolitana.
Dessa forma, a convicção de sua própria superioridade era a justificativa perfeita
para as classes proprietárias com relação às hierarquias características das sociabilidades
tanto metropolitanas como coloniais, e era a partir de bases racial-generificadas que essas
relações de poder e dominação eram interpretadas e de fato vivenciadas. Se os conflitos
coloniais tinham um caráter racial-generificado mais óbvio, também os conflitos internos,
de classe, adquiriram bases racial-generificadas de interpretação. Tais bases, é claro,
relacionavam-se a diferentes sujeitos, de acordo com o desenvolvimento histórico de
cada nação: se, como vimos, as famílias imigrantes eram vistas como corpos estranhos no
interior da Grã-Bretanha (e em especial na Inglaterra, fossem elas irlandesas, indianas ou
de qualquer outra possessão colonial), em um país como a Itália, com uma divisão
territorial, econômica e social extremamente marcada 222, as comunidades camponesas
do centro-sul eram o principal alvo dessa hierarquia racial-generificada das classes sociais.
Não raro, estas comunidades eram tratadas igualmente por bárbaras, biologicamente
inferiores e incapazes, explicação que mistificava as reais causas das desigualdades
regionais, em especial o colonialismo interno do norte industrializado frente o sul agrícola.
Comuns a essas situações – e poderíamos acrescentar muitas outras – eram as bases
dessa forma racial-generificada de apreensão dos conflitos sociais e de subsunção dos
modos não-capitalistas de produção da vida, constantes no modo de produção capitalista,
já que sua relação com o nacionalismo-militarista característico desse modo de produção
era orgânica desde a sua acepção, conforme argumentamos anteriormente.
Nosso argumento aqui pretende ultrapassar as explicações simplistas que veem
na raça, no gênero e na sexualidade componentes acessórios, superestruturais, de caráter
subjetivo e acidentais na história, passíveis, portanto, de serem colocados em segundo
plano em análises ditas marxistas. Ao contrário, partimos do entendimento que estas
relações são co-constitutivas e inseparáveis na apreensão do real. Dito em outras
palavras: “não há relação de classe que não seja simultaneamente de raça e gênero”,
incluída, repetimos, a sexualidade nesta última (MCNALLY, 2020b, p. XII, tradução nossa).

222

Gramsci traz frutíferos apontamentos a respeito dessa divisão – a que chamou de “questão meridional” –
, vinculando-a ao desenvolvimento específico da hegemonia burguesa quando da formação do Estado
burguês via “revolução passiva” na Itália. Sobre isso, cf. GRAMSCI, 1987.
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Com relação à problemática específica deste comentário e do presente livro, essa
abordagem nos traz importantes elementos para uma reconsideração de temas
consagrados, como é o caso do fascismo.

III. Condições de possibilidade do fascismo histórico desde uma perspectiva unitária

As já consagradas interpretações marxistas do fascismo histórico relacionam o fenômeno
à crise orgânica que atravessou o capitalismo em determinadas formações sociais
europeias (GRAMSCI, 2004, 2014; POULANTZAS, 1978 [1970]). A conjuntura da Primeira
Guerra e da Revolução Russa teria levado ao acirramento dos conflitos sociais que, sem
um desfecho definitivo – graças, por um lado, à ausência de coesão no interior da classe
trabalhadora organizada, cindida entre propostas reformistas e revolucionárias, e, por
outro lado, à crise de hegemonia que se abateu sobre as burguesias europeias –, abriu
caminho para o regime fascista e o Estado de exceção. O caráter burguês dos Estados
fascistas, no entanto, é indiscutível, segundo esta tradição: este continuou garantindo a
reprodução capitalista, fosse ao atacar as organizações da classe trabalhadora ou garantir
monopólios lucrativos ao grande capital imperialista.
Muitos são os debates em torno do fascismo na literatura especializada: a relação
do movimento com a pequena burguesia, a questão da conivência dos aparelhos de
Estado com a violência fascista no período de sua ascensão, as mudanças por que passou
o próprio fascismo entre a sua formação e a chegada ao poder, e a relação com o regime
parlamentar democrático-liberal, dentre outros temas, despertaram discussões das mais
variadas. Nesse comentário, o que nos importa é colocar o fascismo numa perspectiva
mais ampla, inserindo-o no interior da história do capitalismo, enquanto manifestação
específica do sistema colonial-imperialista, racial-generificado e nacional-militarista,
visando explicar não exatamente as causas que levaram a tal regime ou as suas bases de
sustentação, mas as condições de possibilidade que permitiram ele ter assumido
determinada configuração. A partir dessa perspectiva, entender o porquê de, naquele
período de crise orgânica do capitalismo, a saída encontrada tenha sido justamente
aquela do fascismo também nos ajudará a entender porque manifestações nazifascistas
se repetiram, em maior ou menor medida, em outros contextos, como, por exemplo, no
apartheid sul-africano.
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A relação entre fascismo e o imperialismo enquanto estágio específico vinculado
ao capitalismo monopolista no qual vivemos até os dias atuais é bem conhecida:
Poulantzas (1978 [1970]) mostra como o fascismo foi um produto específico desse estágio
do capitalismo, resultado de suas contradições específicas em termos de relações
políticas, ideológicas e sociais que envolveram mudanças determinadas entre o Estado
ampliado e o grande capital.
Não discordamos desses argumentos. No entanto, pensamos que uma explicação
unitária do fascismo requer relacioná-lo de maneira mais orgânica aos desenvolvimentos
anteriores nas sociedades europeias, em especial aqueles relacionados ao colonialismo e
ao imperialismo. Conforme mostrado em artigo deste volume (ALENCAR, 2022, neste
volume), George Padmore foi um dos muitos que buscaram relacionar esses fenômenos
ao fascismo. Ao cunhar o conceito de fascismo colonial, o autor queria ressaltar os
elementos comuns e a relação co-constitutiva entre esses fenômenos. Não por acaso,
essas importantes ressalvas eram sustentadas, na argumentação de Padmore, a partir de
uma visão global do capitalismo e das relações de classe – inegavelmente racializadas –
entre a Inglaterra e suas colônias. Padmore não foi o único a ver o nazifascismo como
tendo germinado do racismo imperialista: em seu importante manifesto político, Aimé
Cesáire relacionou tal fenômeno da mesma forma. Para Cesáire (2010 [1955], p. 17-18),
valeria a pena estudar clinicamente, com detalhe, as formas de atuar de Hitler
e do hitlerismo, revelar-lhe ao mui distinto, mui humanista, mui cristão
burguês do século XX que leva consigo um Hitler e que o ignora, que Hitler o
habita, que Hitler é seu demônio, que, se o vitupera, é por falta de lógica, e
que no fundo o que não é perdoável em Hitler não é o crime em si, o crime
contra o homem, não é a humilhação do homem em si, senão o crime contra
o homem branco, é a humilhação do homem branco, e haver aplicado na
Europa, procedimentos colonialistas que até agora só concerniam aos árabes
da Árgelia, aos coolies da Índia e aos negros da África.
E esta é a grande reprovação que eu faço ao pseudo-humanismo: haver
socavado por muito tempo os direitos do homem; tido eles, e ainda ter, uma
concepção estreita e dividida, incompleta e parcial; e no final das contas,
sordidamente racista.

Não por acaso, a obra de Césaire é intitulada “Discurso sobre o colonialismo”. A
obra tratava das atrocidades cometidas por franceses, já no pós-Segunda Guerra, em
lugares como Vietnã e Madagascar, demarcando a persistência dessas práticas forjadas
nos continentes americano, africano e asiático, atualizadas pela experiência da guerra na
Europa e novamente direcionadas para aqueles continentes. Ou seja, o nazifascismo
consistiu no direcionamento de tais práticas coloniais e imperialistas para o interior da
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própria Europa, infligindo-as sobre indivíduos dos mais variados, desde os mais visíveis no
projeto racista – judeus, negros e ciganos –, até os portadores de necessidades especiais,
a classe trabalhadora organizada, as prostitutas, os homossexuais e as pessoas com
identidades de gênero não-normativas.
Ainda, cabe ressaltar, que, ao contrário da interpretação recorrente, segundo a
qual, o fenômeno fascista está imbrincado no racismo de modo constitutivo apenas na
experiência alemã, uma compreensão unitária que considere o colonialismo interno como
face do externo e como fenômeno racial-generificado – que inclui, dentre outras coisas,
a formação da supremacia branca e da nação como parte da formação das classes
burguesas e trabalhadoras – podemos mais facilmente compreender que este é também
o caso em todas as outras experiências do fascismo histórico, tenham elas maior ou
menor grau de institucionalização ou adesão explícita ao racismo científico. Como
argumenta Cesáire (2010 [1955], p. 25, grifos nossos),
a colonização, repito, desumaniza o homem mesmo o mais civilizado; (…) a
ação colonial, a empreitada colonial, a conquista colonial, fundada sobre o
desprezo do homem nativo e justificada por esse desprezo, tende
inevitavelmente a modificar aquele que a empreende; (…) o colonizador, ao
habituar-se a ver no outro a besta, ao exercitar-se em tratá-lo como besta,
para acalmar sua consciência, tende objetivamente em transformar-se ele
próprio em besta.

A reflexão de Césaire não só ressoa a contribuição das feministas negras aqui
analisadas, como é fundamental para trazer de forma mais clara ao centro da explicação
a relação inseparável entre o colonialismo externo e transnacional – como normalmente
estes fenômenos são apreendidos – e o colonialismo interno. Essa tríade é não só
fundante, como constitutiva do modo de produção capitalista e da sua relação social
historicamente predominante, o capital – como já demonstrava Marx no capítulo 24 d’O
Capital. Ao passar pelo salto qualitativo que o desenvolve em imperialismo, o
colonialismo não perde sua determinação racial-generificada, como argumentamos no
início deste item.
Assim, o que as reflexões de Beal e do coletivo Nzinga trazem em comum é a
explicitação dessa determinação. Não por acaso, ambas as reflexões denunciam o
apartheid sul-africano, caso paradigmático de permanência das tecnologias coloniais de
controle, repressão e gestão reprodutiva das classes trabalhadoras empregadas
anteriormente no período de acumulação primitiva de capital e atualizadas pelo
nazifascismo. Como o próprio Partido Comunista Sul-Africano, no auge de sua luta contra
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o regime de segregação racial, afirmou, “a África do Sul da população não branca é a
colônia da população branca da África do Sul” (SACP, 1970 apud CASANOVA, p. 440).

Considerações finais

As revoltas populares e multirraciais que seguiram o assassinato de George Floyd nos EUA,
em 25 de maio de 2020, levantaram, no interior de alguns movimentos sociais brasileiros,
uma falsa polêmica: a que contrapunha a luta antirracista à luta antifascista. Para além de
análises superficiais que opõem as duas lutas pela mera possibilidade – ainda que
concreta e por vezes familiar – da existência de antifascistas racistas e antirracistas
fascistas, tal oposição só poderia ter como pano de fundo lógico uma interpretação que
distingue e desvincula a problemática do racismo e a do fascismo, ideia que pretendemos
combater neste breve comentário. Uma premissa metafísica – ou maniqueísta – sugere
que ambos constituem exceção à sociabilidade capitalista, e, sobretudo, ao liberalismo,
sendo mero epifenômeno externo e conjuntural. Uma discussão infrutífera sobre qual
luta seria a mais relevante no momento em que vivemos só pode ter como ponto de
partida uma perspectiva dualista sobre as relações sociais e o desenvolvimento histórico,
daquelas como a que envolve a falsa polêmica entre o ovo ou a galinha.
Procuramos demonstrar aqui o quanto discutir “o que vem primeiro” – se raça,
gênero ou classe – não passa de um equívoco quanto à compreensão desenvolvimento
histórico e da lógica que dá significado ao modo de produção capitalista. O que temos de
observar aqui é que se a história é um processo – complexo, contraditório, multilinear,
desigual e combinado – as condições de possibilidade de surgimento de cada uma dessas
relações sociais são as mesmas tanto quanto estas são inevitavelmente co-constitutivas.
Não é certo dizer que o desenvolvimento do mercado leva ao desenvolvimento do Estadonação ou o oposto, como se um fosse mera consequência funcionalista do outro. É
inclusive impossível fazer esta afirmação sem a-historicizar o processo e abstrair
desenvolvimentos fundamentais no seu interior. Isso porque as condições de
possibilidade de formação do mercado e do Estado capitalistas se dão não em paralelo,
mas de forma entrelaçada, complexa. Não existe mercado capitalista sem Estado
capitalista e vice-versa. Ainda que a aparência dessas formas sociais possa mudar de
acordo com as conjunturas e os regimes de acumulação, sua essência se conserva.
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A mesma coisa pode ser dita das relações de classe, raça e gênero: não existe
concretamente classe nas sociedades capitalistas que não seja racializada ou generificada,
assim como não existe raça ou gênero que não seja ancorado na classe social. Pensar o
contrário seria possível apenas se admitirmos a branquitude como neutra ou a cis-binárioheteronormatividade generificada como norma e tratássemos as frações de classe em
cujas relações estas “neutras” se constituem como a exceção. Esta visão precisa ser
superada, caso nosso objetivo seja uma maior aproximação com a realidade social.
Assim, não há que se falar do Estado fascista como se este fosse uma forma
apartada, excepcional de Estado nas sociedades capitalistas. Seu caráter inegavelmente
conjuntural e específico, não pode ser confundido com externalidade. Afinal, trata-se do
Estado capitalista assumindo explicitamente a forma fascista e assim viabilizando não só
a continuidade, mas a permanência da acumulação capitalista de caráter monopolista. O
que para nós, negras e negros em diáspora, significa claramente o grau de
aprofundamento e a capacidade de expansão da condição autocrática e desumana
historicamente imposta pelo capitalismo liberal a todos os membros da sociedade que
ousem desviar das regras do jogo. É como se condição colonial – interna ou externa – se
generalizasse nos momentos de ascenso fascista, não só atingindo frações de classe antes
não colonizadas, mas ganhando uma sistematicidade capaz de aprofundar, atualizar e
sofisticar suas tecnologias de controle, repressão e gestão reprodutiva. Essa forma,
embora não tenha sido – pela força da resistência imposta pelos trabalhadores no seio da
luta de classes – predominante historicamente, jamais esteve ausente das formas de
governo impulsionadas pelos Estados capitalistas em seu tratamento das chamadas
“minorias”. Os textos em comento nos abrem os olhos para a percepção de que, em
termos globais, tecnologias coloniais, imperialistas, e nazifascistas, sempre têm sido
mobilizadas e reatualizadas atuando de forma indispensável à manutenção das forças de
sustentação do capitalismo global, ou seja, viabilizando a acumulação.
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O fim das políticas negras: líderes negros normalmente
falham em enfrentar os desafios que confrontam os jovens
(2020)223

Keeanga Yamatha Taylor 224
Texto publicado em 13/06/2020.

Jovens negros explodiram em rebelião sobre o assassinato grotesco de George Floyd.
Estamos agora testemunhando o mais amplo movimento de protesto na história
estadunidense. E ainda assim a resposta de autoridades negras eleitas tem sido cautelosa
e sem inspiração, desconectada das ruas.
A Congressional Black Caucus225 ofereceu, como proposta política de ação diante
do assassinato, uma lista amigável com tipos de reformas policiais que falharam por
décadas na tentativa de erradicar a violência policial. Depois que manifestantes
vandalizaram a sede da CNN e incendiaram um carro da polícia em Atlanta, a prefeita,
Keisha Bottoms, mandou-os para casa justificando que o voto “é a mudança de que
precisamos”. O Presidente Barack Obama também argumentou em um ensaio que a
“mudança real” vem tanto do voto quanto do protesto.
Em vez disso, ativistas organizadores locais ofereceram liderança. Mulheres como
Mary Hooks do Shoutherners on New Ground226 em Atlanta e Miski Noor e Kandace
Montgomery, do Black Visions Collective227 em Mineápolis, estiveram no centro da

223

Texto original: TAYLOR, Keeanga-Yamahtta. The end of black politics: black leaders regularly fail to rise to
the challenges that confront young people. The New York Times. Junho de 2020. Disponível em:
<https://www.nytimes.com/2020/06/13/opinion/sunday/black-politicians-george-floyd-protests.html>.
Acesso em: 22 nov 2020. Tradução: Gabriela Azevedo. Revisão: Grazielle Vasconcellos Ozrio, Natália Oliveira
e Rhaysa Ruas.
224 Keeanga-Yamahtta Taylor é professora assistente de estudos afro-americanos na Universidade de
Princeton e também colunista de opinião do The New York Times.
225 O “Caucus dos Congressistas Negros”, em tradução livre, é próximo do que consideraríamos no Brasil a
“bancada negra”, composta por parlamentares negros e negras, defendendo os interesses dos negros e
negras nos Estados Unidos da América. Ver: <https://cbc.house.gov/>. Acesso em: 22 nov 2020. [N.T.]
226 A SONG (“Sulistas em Novo Terreno”, em tradução livre) é uma organização focada no sul estadunidense
que busca promover direitos da população LGBT no território, através de redes locais. Ver:
<https://southernersonnewground.org/>. Acesso em: 22 nov 2020. [N.T.]
227 OBLVC (“Coletivo Visão Negra”, em tradução livre), é uma organização que luta pela autonomia e
segurança negras, construindo vivências comunitárias e relações de maior respeito e integração com a
natureza. Ver: <https://www.blackvisionsmn.org/>. Acesso em: 22 nov 2020. [N.T.]
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articulação de novas demandas por redistribuição de recursos: recursos do policiamento,
das prisões e dos bilionários voltariam para as políticas públicas. Também podemos achar
esse tipo de liderança entre as fileiras dos “trabalhadores essenciais” negros e negras,
com salários baixos que desafiaram a Amazon e outras grandes corporações desde o início
da pandemia. Essas lideranças e trabalhadores estão canalizando a política negra de
confronto de um período anterior.
Por causa deles, estamos no fim de uma era de políticas negras e no início de uma
nova.
A revolta nas cidades estadunidenses, em meio a uma pandemia mortal que está
matando desproporcionalmente negros e negras, sugere que as pessoas sentem que o
sistema político não consegue resolver seus problemas. Muitos têm olhado para trás, para
os levantes urbanos de 1960 para entender o presente. Esses protestos expuseram um
grau chocante de racismo no Norte, supostamente liberal. Uma demanda principal para
os manifestantes era mais controle político negro das cidades.
A insurgência negra dos anos 1960 e a Lei do Direito ao Voto construíram a base
para o pivô das políticas eleitorais negras nos anos 1970. Havia menos que 1.500 negros
eleitos, então entrar em um cargo político fazia parte de uma luta mais ampla por
igualdade. O jovem John Conyers Jr., que viria a ser um congressista representando
Detroit por 5 décadas, ponderou sobre o debate:
Nosso próprio entendimento sobre a opressão do tipo de sociedade que
gostaria de nos esquecer junto a outros ´erros´ históricos deveria dar às
pessoas negras uma força única para efetuar mudanças nos Estados Unidos
da América. Uma infusão de negros na arena política deve prover a força
moral da ‘alma’ que os Estados Unidos ou perderam ou nunca tiveram…
Alguns pensam que a escolha do negro americano está entre se retirar deste
governo "sem esperança" ou derrubar todo o sistema. Vejo nossas escolhas
entre envolvimento político ou apatia política. Os Estados Unidos são o
campo de batalha do homem negro. Aqui será decidido se faremos ou não da
América o que ela diz ser.

A Conventional Black Caucus se formou nessa era, com esse pensamento. Seus
membros se denominavam a “consciência do Congresso” e se viam como representantes
dos interesses políticos de todos os negros dos Estados Unidos. Eles “não eram
compráveis” e eram “incontroláveis por interesses externos”, como Shirley Chisholm,
Representante de Nova York e membro fundadora do Caucus, disse.
Essa independência levou a confrontos, não só com os Republicanos, mas
também dentro do Partido Democrata. No verão de 1972, algumas semanas antes dos
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Democratas indicarem formalmente o Senador Goerge McGovern para concorrer à
Presidência, o Caucus escreveu uma “Declaração de Independência Negra” e uma
“Declaração Dos Direitos dos Negros”. Estes documentos foram inspirados pela “Agenda
Nacional Negra”, ainda mais militante, que emergiu da Convenção Nacional de Política
Negra em Gary, Indiana, onde milhares de negros e negras se reuniram no início daquele
ano.
O Caucus ligou as lutas dos negros e negras às experiências de opressão mais
amplas vividas pelos pobres estadunidenses, independente de sua racialização. A
Declaração de Direitos dos Negros trouxe dezenas de “demandas inegociáveis”, incluindo
“assistência médica gratuita para todas as pessoas abaixo e em volta da linha da pobreza”,
renda básica para os desempregados, a indicação de juízes negros e o fim imediato da
Guerra do Vietnã. A Declaração afirmava: “A tocha foi passada para uma nova geração de
negros e negras que não mais se acomodam, mas confrontam; que não mais imploram,
mas exigem; que não mais se submetem, mas lutam.”
Para ser justa, nenhum político eleito é totalmente “incorruptível” ou
“intransigente”. É da natureza da política negociar e fazer concessões. Muitos políticos
negros representavam áreas urbanas e governar se tornou mais difícil à medida que os
brancos e seus dólares de pagamento de impostos fugiam para os subúrbios. A década de
1970 também viu o fim da explosão econômica pós-guerra e a aceleração da
desindustrialização. As mudanças na economia das cidades, que tinham sido o motor da
economia americana, tornaram mais difícil para a ascendente classe política negra realizar
reformas.
Gradativamente, os negros e negras eleitos eram vistos como gestores de
conflitos nas comunidades negras de trabalhadores, em vez de liderarem estratégias para
erradicá-los.
Conforme o movimento negro arrefecia, o país entrava em recessão e os
legisladores negros ficavam mais entrincheirados em suas posições. Os experientes
políticos negros, eleitos em repetidos ciclos eleitorais sem um movimento robusto como
uma fonte de direção e responsabilização por trás, passaram a governar como políticos
típicos. Continuar no cargo passou a ser prioridade e, como legisladores negros,
frequentemente tinham menos recursos e isso levou a mais financiamento a partir de
entidades que poderiam estar em desacordo com seu eleitorado.
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Em 1994, o Congressional Black Caucus desempenhou um papel-chave na
aprovação do mal afamado projeto de lei criminal, que é amplamente visto como
fundamental no aprofundamento do encarceramento em massa. Embora o Caucus tenha
pressionado por uma previsão que permitiria aos réus no corredor da morte apelar de
suas sentenças, citando estatísticas para tentar mostrar que tais sentenças seriam
baseadas em critérios de raça, Bill Clinton eliminou essa possibilidade da legislação. Ainda
assim, uma vasta maioria dos membros do Caucus votou favoravelmente. Eles tiveram o
apoio de prefeitos negros em Denver, Cleveland, Detroit, Atlanta e outras grandes cidades
neste voto.
Este não foi apenas um episódio em que os congressistas se venderam. Conforme
mais negros passaram a integrar a classe média, as demandas políticas mudaram. Políticos
negros eleitos estavam mais em sintonia com as bandeiras de seu eleitorado de classe
média, negra e branca, do que com as demandas da classe trabalhadora negra. E seu
eleitorado de classe média estava mais preocupado com aumentos de impostos de
propriedade do que com a garantia de acesso a um Head Start228 local.
Talvez a revolta em Baltimore, em 2015, tenha marcado simbolicamente o fim
desta fase da política negra. Negros e Negras ocupavam muitos dos principais cargos de
liderança da cidade, e os primeiros Presidente e Procurador-Geral negros do país estavam
a apenas 40 milhas de distância. E, mesmo assim, essa concentração de poder político
negro não foi o suficiente para impedir a morte de Freddie Gray, após ser detido pela
polícia local.
É claro que os problemas eram muito mais profundos que a violência policial.
Milhares de negros e negras viviam em bairros onde não havia nenhuma pretensão de
investimento público. Líderes negros não impediram o desemprego crônico ou o
subfinanciamento das escolas públicas. Em vez disso, muitos deles aprofundaram a
estratégia de tentar atrair trabalhadores com salários mais altos, ao mesmo tempo que
tornavam a pobreza tão incômoda que os pobres simplesmente iam embora.
Esse estilo de governo pode ser visto em cidades de todo o país, e pode fazer
parte da motivação da “migração reversa” de negros e negras para o Sul em busca de
melhores condições de moradia e trabalho. Milhares de negros estão deixando Chicago a

228

Programa de educação infantil estadunidense, de abordagem multidisciplinar que atende crianças em
período integral ou em interlocução com outros programas para cobrir horário estendido. Seu objetivo é o
desenvolvimento infantil, com atenção à saúde, educação e nutrição. [N.T.]
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cada ano, à medida que a cidade se tornou cada vez mais hostil à sua presença. Os maiores
gastos com políticas públicas em Chicago são com a polícia, mesmo com cidadãos negros
desesperados por moradias populares e mais investimentos em escolas públicas. A
cidade, que agora é governada por uma prefeita negra, Lori Lightfoot, ainda prioriza
elefantes brancos, empreendimentos que desperdiçam investimentos e têm execução
demorada, como o projeto Lincoln Yards, de US$6 bilhões.
O sucesso eleitoral negro não se traduziu em melhoras qualitativas nas condições
de vida dos negros e negras. Isso também provoca a erosão de sua participação no
processo político. Se a votação simplesmente reproduz variações da mesma condição
geral de privação, então há menos propensão à participação.
Agora, estamos entrando em um conflito geracional e de classe. Nós já podemos
ver as linhas de falha se formando. No último inverno, líderes negros se alinharam para
endossar Joe Biden e Michael Bloomberg como as indicações democratas para a
presidência. O apoio a Biden não foi surpreendente, tendo em vista seu mandato de vicepresidente de Obama, mas os elogios a Bloomberg cheiravam a oportunismo.
Bloomberg era mais conhecido por seu apoio incondicional à prática de stop-andfrisk229 o que resultou em milhões de revistas policiais desnecessárias. Enquanto
Bloomberg equivocadamente celebrava essa tática como a explicação para a queda das
estatísticas criminais de Nova York, outras cidades procuravam reproduzi-la. É por isso
que a prática de parar-e-revistar e a seletividade racial em seu âmago estavam entre os
catalisadores do movimento Black Lives Matter230.
Jovens eleitores negros e negras apoiavam Bernie Sanders, mas ele foi incapaz de
traduzir esse apoio em votos reais. Suas políticas teriam sido mais benéficas para os
negros e negras; de fato eles estavam mais animados com sua questão principal, a
assistência médica para todos, do que qualquer outro grupo demográfico. Mas os
eleitores negros e negras da Carolina do Sul, depois de endossarem o deputado James
Clyburn, deram votos cautelosos e previsíveis a Biden e mudaram o rumo das eleições
primárias.

229

Também conhecida como Terry Stop, a prática é prevista na legislação americana e diz respeito à
possibilidade de revista e detenção de pessoas nas ruas para averiguação por parte da polícia. [N.T.]
230 Vidas Negras Importam foi a tradução comumente utilizada no Brasil, inclusive por movimentos sociais em
protestos. [N.T.]
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Os eleitores negros mais velhos ficam paralisados pelo pragmatismo quando
confrontados com a possibilidade de um segundo mandato de Donald Trump, eles foram
condicionados a aceitar o mínimo absoluto dos representantes políticos. Ao mesmo
tempo, os jovens negros se rebelam contra o estrangulamento do status quo, do qual
também fazem parte lideranças negras obsoletas, que normalmente falham no
enfrentamento a desafios com os quais se depara essa geração, que se recusa a aceitar o
simbolismo da liderança negra sem a contrapartida esperada. Negros eleitos se tornaram
adeptos da mobilização das metáforas da identidade negra sem nenhum dos seus
conteúdos políticos. Vejamos o exemplo de Muriel Bowser, a prefeita de Washington, que
pintou as palavras “Vidas Negras Importam” em uma rua em direção à Casa Branca, mas
também propôs um aumento de US$45 milhões no orçamento da polícia local.
Em 2018, três mulheres processaram a cidade, alegando que as políticas
praticadas por seus gestores serviam para “atrair profissionais mais jovens e ricos” e
“discriminar negros e negras pobres e trabalhadores”, que viviam na cidade por gerações.
As autoras da ação, como a prefeita, são mulheres negras, mas sua diferente posição de
classe e acesso ao poder impediram fundamentalmente as possibilidades de
solidariedade.
O fato de Trump ter chamado Bowser de “incompetente” colocou os eleitores
negros em uma posição difícil. Eles querem defender autoridades negras de acusações
racistas e machistas enquanto desafiam as políticas dessas mesmas autoridades. Para
mulheres negras pobres de Washington, a questão não é sobre incompetência; mas sobre
a concepção de desenvolvimento de Bowser, que deixou para trás os negros da classe
trabalhadora.
Isso não significa que representatividade não importa mais. Importa. Mas nós não
podemos mais assumir que identidade compartilhada significa um compromisso comum
com as estratégias necessárias para melhorar as condições de vida de uma vasta maioria
de negros e negras. Tensões de classe entre negros e negras produziram novas linhas de
falha que o romance da solidariedade racial não pode simplesmente ignorar.
Hoje, há mais negros e negras eleitas do que em qualquer momento anterior e
isso não foi suficiente para conter o coronavírus, que devastou comunidades negras, ou
para mitigar o abuso e a violência policial. Para a maioria dos negros e negras, as coisas
mudaram, mas não o bastante. Embora não haja dúvidas de que o Partido Republicano é
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uma alternativa totalmente pior, na discussão indireta do mal menor e maior, raramente
o debate se voltou para como os negros e negras se libertam.
A representação nos corredores do poder indubitavelmente funcionou para
alguns, mas devemos falar sobre aqueles para os quais não adiantou nada. Não vimos, em
décadas, protestos com a escala ou o alcance daqueles que foram desencadeados pelo
assassinato de George Floyd. Novas lideranças jovens, negras com o Movimento pelas
Vidas Negras estão agora emergindo, líderes livres de fracassos prévios e estimulados por
sua conexão com a rebelião das ruas.
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Antifa Negra: Os legados duradouros do antifascismo negro
(2020)231

Jeanelle Hope232
Texto publicado em 20/06/2020.

Nós, negros e negras, batalhando por nossas próprias vidas, devemos lembrar que nossa
liberdade está ligada à queda do fascismo e que muitos manifestantes antifascistas são
aliados dos nossos movimentos.
Nos dias seguintes à 45ª eleição presidencial – eu me recuso a digitar o nome
dele233 –, muitos de nós inundamos as ruas protestando contra o resultado das eleições.
Além da diferença gritante entre a contagem de votos populares e do colégio eleitoral,
aquela eleição, e o presidente eleito, pareciam assustadoramente diferentes. Na
campanha eleitoral o 45º presidente eleito usou de linguagem cifrada, e, às vezes, uma
retórica explicitamente racista e sexista, para irritar e direcionar a fúria de sua base
predominantemente branca para aqueles que estão à margem – pessoas negras,
imigrantes, muçulmanos, pessoas com deficiência e mulheres –, então não foi uma
surpresa para mim que as ruas estivessem cheias de diversos grupos de pessoas. Ainda
assim, em meio ao protesto, eu me vi marchando ao lado de alguém que não parecia
familiar: todo vestido de preto, incluindo capa e capuz preto, botas de combate Doc
Martens e correntes de prata penduradas perto de suas coxas. Eu fiquei cada vez mais
inquieta e com medo da pessoa ao meu lado que também gritava “Que se foda o Trump!”.
Esta pessoa e outras que tinham estética semelhante não tinham medo de confrontar
fisicamente os contra manifestantes de extrema direita (ou os policiais) com força,
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Texto original: HOPE, Jeanelle. Black Antifa AF: The Enduring Legacies Of Black Anti-Fascism. Essence.
Disponível em: <https://www.essence.com/feature/fascism-black-antifa-rallies/>. Acesso em: 18 maio 2021.
Tradução: Gabriela Azevedo. Revisão: Grazielle Vasconcellos Ozorio, Natália Oliveira e Rhaysa Ruas.
232 Jeanelle K. Hope, Ph.D. é ativista-acadêmica e Professora Assistente de Estudos Comparados de Raça e
Etnia. Ela escreve e coordena pesquisas sobre movimentos sociais negros, solidariedade afro-asiática, infância
negra e arte negra e produção cultural.
233 Donald Trump foi eleito como 45º presidente estadunidense para um mandato que se iniciou em 20 de
janeiro de 2017 e se encerrou em 20 de janeiro de 2021. Trump foi candidato à reeleição, mas perdeu o pleito
para o democrata Joe Biden.
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colocando seus corpos entre aqueles que protestavam por mudança social e progresso e
aqueles que defendiam o status quo.
Conforme fui a mais protestos, eu vi e encontrei mais deles – “Antifas” –
vilipendiados pela grande mídia, pelos políticos e elogiados por um contingente de
organizadores de movimentos anticapitalistas. Agora, quando estamos no precipício da
segunda onda do Movimento pelas Vidas Negras, que atraiu mais desses personagens
misteriosos, é reforçada a questão: quem ou o que é um “Antifa”?
Antifa, abreviação de “antifascista”, precede a eleição para o 45º presidente dos
Estados Unidos da América. Nas escolas estadunidenses, aprendemos que o primeiro
movimento antifascista organizado surgiu em resposta à propagação do fascismo na
Europa após a Primeira Guerra Mundial, na década de 1920, especialmente com a
ascensão do ditador italiano Benito Mussolini e o surgimento do III Reich sob o reinado
de terror de Hitler. O fascismo pode ser bem caracterizado como autoritarismo de
extrema-direita com um toque de defesa de um nacionalismo em detrimento ou exclusão
de outros. Líderes fascistas agem como ditadores, esmagando a democracia e qualquer
dissenso – seja dos cidadãos nacionais, de líderes políticos de oposição interna ou externa,
ou da imprensa – normalmente com violência ou retórica que impulsiona ou facilita a
violência. Outra característica fundamental do fascismo é o genocídio e a limpeza étnica.
Historicamente, os regimes fascistas promoveram políticas e programas que
demandavam extermínio daqueles que não se encaixavam em um determinado molde de
branquitude (isto é, noções de uma raça Ariana ou “mestre”). O fascismo prospera com a
violência e costuma ser auxiliado por milícias, forças paramilitares como os Camisas
Negras italianos e a Gestapo alemã. Essas forças cumprem as ordens de seus líderes
fascistas, seja arrastando milhões para campos de concentração ou encarcerando
desproporcionalmente imigrantes.
Em resumo, o fascismo é extremamente violento, poderoso e, discutivelmente,
super organizado em torno da supremacia branca.
Como Mussolini e Hitler, Trump é um fascista, e ele não está sozinho. Nós estamos
atualmente testemunhando a ascensão do fascismo no mundo, com líderes como, por
exemplo, Jair Bolsonaro no Brasil, Rodrigo Duterte nas Filipinas e o primeiro-ministro
indiano Narendra Modi. Cada vez mais, o presidente chinês Xi Jiping e o primeiro-ministro
britânico Boris Johnson abraçam o nacionalismo e o autoritarismo. Eles usaram as forças
armadas e/ou as polícias dos seus países para encarcerar e até matar minorias étnicas e
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raciais – dos indígenas brasileiros aos uigures muçulmanos e imigrantes africanos na
China.
Os Estados Unidos não são diferentes. Além das décadas de encarceramento em
massa, que engoliu gerações inteiras de pessoas negras e indígenas americanos,
recentemente temos assistido imigrantes latinos/as e negros/as serem detidos/as e
encarcerados/as em números alarmantes, assim como crianças da América Central serem
colocadas literalmente em gaiolas sob esta administração. Policiais de todo o país
continuaram a deter e matar pessoas negras desproporcionalmente com impunidade,
apesar de treinamento para diminuição dessas práticas, do uso de câmeras corporais e de
painel e de pressões por maior diversidade entre os policiais e mais policiamento
comunitário. Na contramão, os casos de brutalidade parecem se tornar cada vez mais
comuns.
Botham Jean, Atatiana Jefferson, Korryn Gaines, e Breonna Taylor foram todos
assassinados por agentes de segurança pública em suas próprias casas. Stephon Clark foi
morto no quintal de sua avó enquanto segurava um celular. E, mais recentemente, grande
parte do mundo assistiu ao ex-policial de Mineápolis, Derek Chauvin, segurar o joelho
contra o pescoço de George Floyd por quase nove minutos. Enquanto isso, Trump
sancionou, justificou e até elogiou esse tipo de violência branca. Isso é fascismo e
devemos chamá-lo como tal. E é esse tipo de terrorismo nacionalista branco sistêmico
que os manifestantes Antifa buscam combater.
***
Em março de 2019, mais uma vez eu me vi ao lado de um manifestante Antifa,
nesse momento em um protesto em Sacramento que se organizou em resposta ao
assassinato de Stephon Clark e da recusa do Ministério Público do Condado de
Sacramento a denunciar e responsabilizar os policiais que mataram Clark. À medida que
a tropa de choque ficava cada vez mais hostil, usando seus equipamentos como bicicletas
e cassetetes para nos atacar, o mesmo manifestante antifa pulou na minha frente, agindo
como um amortecedor entre mim e o policial. Nesta ousada demonstração de
solidariedade, lembro-me de ter pensado “Uau, eles realmente se importam com essa
vida!” Esse momento ajudou a cristalizar para mim que os manifestantes antifa não eram
apenas contra Trump, mas ao contrário, viam a anti-negritude e o racismo realmente
como manifestações do fascismo.
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De acordo com o autor e Professor Mark Bray, antifa/antifascismo é a interseção
de políticas radicais de esquerda e “uma estratégia e política de ação direta”.
Manifestantes antifascistas acreditam na organização da base e têm pouca ou nenhuma
fé no Estado, na polícia ou no judiciário – o governo – uma vez que entendem que esses
sistemas de poder também foram corrompidos pelo regime fascista. Parece familiar? Faz
lembrar Trump e o líder da maioria do Senado enchendo os tribunais de juízes de extrema
direita e pouco qualificados. Ou então pensemos nos policiais que raramente são
acusados ou mesmo investigados por sua prática profissional violenta, ou quando
tentamos responsabilizá-los, fogem pedindo demissão. Os manifestantes antifascistas
muitas vezes veem a resistência armada e a autodefesa, bem como a autodefesa
comunitária, como a única forma de derrotar o fascismo em meio a um sistema
econômico

e

político

completamente

falido.

Seríamos

negligentes

se

não

reconhecêssemos que esse sentimento ressoa profundamente em muitos negros e
negras.
Nos dias atuais, de intensa agitação em torno da pauta do racismo, com que
frequência vemos aquela icônica imagem de Malcolm X segurando um rifle enquanto
espia atrás de uma cortina tornando-se viral em nossos feeds de redes sociais? Essa
imagem, assim como outras similares de membros dos Panteras Negras, costuma animar
nossa imaginação acerca do movimento negro radical e dos legados próprios do
antifascismo negro.
Para os Panteras Negras, o fascismo não foi algo que aconteceu somente na
Alemanha nazista ou em colônias europeias. O fascismo também estava em ação aqui,
em casa. Escravidão, motins anti-abolicionistas, o bombardeio da Wall Street Negra, o
massacre de Tulsa, o surgimento da KKK234 e dos conselhos de cidadãos brancos, bem
como a guerra contra as drogas de Nixon e a política de “lei e ordem” foram todas formas
de fascismo que desejavam escravizar, reprimir e matar pessoas negras. Em razão disso,
os Panteras Negras alinharam-se com movimentos antifascistas que aconteceram nesse
período, já que entendiam que os negros nos Estados Unidos sempre tiveram as botas do
fascismo pisando em seus pescoços.

234

KKK é a sigla que descreve a Ku Klux Kan, movimento de defesa da supremacia branca que protagonizou
diversos atos violentos nos Estados Unidos da América. Com grupos organizados desde o século XIX, a KKK
ainda ameaça a segurança e a vida de pessoas não brancas, imigrantes, católicos, comunistas, daqueles e
daquelas que se distanciem de seu ideal de pureza étnica, religiosa e política. [N.T.]
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Nós glorificamos imagens do movimento Black Power, mas rapidamente
esquecemos as advertências de Malcolm, que nos alertou que sempre que nos opusermos
à supremacia branca exigindo nossa legítima liberdade, seremos recebidos com violência
estatal. Sua imagem é um lembrete de que devemos estar preparados para nos defender
“por todos os meios necessários”. As seções do Partido dos Panteras Negras em
Sacramento, Los Angeles e Chicago foram invadidas por policiais locais e muitos membros
do partido ousaram atirar de volta.
Foi a compreensão de que o fascismo estava ligado à anti-negritude que levou o
Partido dos Panteras Negras a sediar a Conferência da Frente Unida contra o Fascismo em
Oakland, California, em 1969, que atraiu negros e negras, latinos/as e caribenhos/as,
asiático-americanos, indígenas e progressistas, organizadores da classe trabalhadora
brancos e organizações de todo país. Era a compreensão partilhada do que era o fascismo
estadunidense que uniu as organizações e o povo.
Nesses termos, fica evidente que os brancos não detêm o monopólio do
antifascismo. E os negros e negras estão na vanguarda dos antifascistas.
Na contramão do senso comum, negros e negras participam das redes
antifascistas atuais. Ezili235 é uma pessoa negra antifascista de Sacramento, que começou
a se envolver com tarefas antifascistas após a eleição de Trump e o crescimento da direita
nas universidades. Ezili argumenta que estamos testemunhando um ressurgimento global
do fascismo devido “ao fracasso tanto da supremacia [neo]liberal como branca”. O
fascismo emerge na crise da branquitude, da masculinidade branca, e do capitalismo. Por
sua vez, segundo Ezili, “para esses caras [brancos], isso [esse sistema de dominação racial
e social] não é mais o bastante, de modo que têm que voltar a alguns dos velhos
costumes” como forma de reificar a dominação branca.
Assim, ser antifascista é ser antirracista.
Como resposta à ofensiva da branquitude proposta pelo 45º presidente
estadunidense e ao crescimento do fascismo, os antifascistas de hoje veem uma
oportunidade para reimaginar a sociedade, pensando uma realidade em que exista ajuda
mútua, acesso à saúde e ao trabalho assalariado universal. Diz Ezili:
Nós pensamos em antifascistas e anarquistas como aqueles que destroem
coisas ao invés de pensarmos o antifascismo como um processo criativo e
destrutivo. Sim, [nós] socamos os fascistas, mas você também vai encontrar

235

Para manter o anonimato e a segurança da pessoa entrevistada, usei o pseudônimo “Ezili”.
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uma pessoa, especialmente os antifascistas negros, [que] vai garantir que sua
vovozinha seja alimentada e que seu amigo tenha as despesas médicas pagas;
isso também é antifascismo.

Enquanto somos encorajados a demonizar manifestantes antifascistas,
rotulando-os como promovedores de anarquia, Ezili nos lembra de refletir sobre as
palavras de James Baldwin, “Em todo caso, pessoas brancas, que roubaram a liberdade
das pessoas negras e que lucraram com cada hora de vida roubada, não tinham base
moral para sobre a qual pudessem ficar de pé.” É esse sentimento que também ecoa no
clipe da autora e ativista Kimberly Latrice que viralizou sobre o “contrato social
[estadunidense] rompido” em defesa do saque, da violência e da anarquia que
aconteceram em Mineápolis na sequência da morte de George Floyd.
Ser antifascista é ser antirracista.
No rastro da atual revolta estimulada pelas trágicas mortes de Breonna Taylor,
George Floyd, Tony McDade e de muitos outros negros e negras levadas a cabo pela
polícia, o antifascismo reapareceu. E com ele, surgiram críticas polarizadas principalmente
de analistas políticos de direita, que acusam os militantes antifascistas e as pessoas negras
de fomentar a violência, mesmo que negros e negras estejam desconectados de seus
legados de antifascismo negro. Enquanto negros e negras lutando por nossas próprias
vidas, devemos lembrar que nossa liberdade está ligada à queda do fascismo, e que
muitos manifestantes antifascistas estão trabalhando ao lado de nossos movimentos,
como aliados. Da próxima vez que você compartilhar aquela imagem de Malcolm ou dos
Panteras Negras carregando armas, lembre-se de que eles se tornaram e efetivamente
foram antifascistas. E, em tempos como estes, nós deveríamos todos nos esforçar para
sermos assumidamente antifascistas também!
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9. Antifascismo e antirracismo na mesma rua: um
comentário a Keeanga-Yamahtta Taylor e Jeanelle Hope

Gabriela Azevedo236

I - Introdução

Entre pós-fascismo, neofascismo, neoliberalismo autoritário e outras possibilidades
teóricas, autores e autoras divergem da caracterização conceitual adequada para explicar
os fenômenos locais e a onda mundial de emergência de projetos políticos de extremadireita no século XXI.
A utilização de mecanismos sofisticados de defesa de superioridade racial e/ou de
grupo (homens, heterossexuais, cristãos, conservadores, que conforma também
superioridade de classe) não permitiu ou mascarou a identificação, ao menos de pronto,
de regimes contemporâneos com a conceituação tradicional do fascismo. A partir da sua
configuração do século XX, o conceito traduz um regime que se utiliza de violência de
estado e paramilitar para eliminação física de coletividades inteiras, apoiado em forte
propaganda.
Na esteira da reflexão sobre o uso do fascismo, Cesar Barreira e Marcelo Granato
(2021) afirmam que para Norberto Bobbio, o fascismo teria morrido no século XX, sem
possibilidade de ressurreição. Contudo, como alerta Marx (2011, p. 46), a exceção está na
gênese das Repúblicas237, a supressão de suas garantias materiais e procedimentos
formais acompanha, de forma incômoda, a historicidade do Estado de Direito e sua
associação com o liberalismo econômico.
Sucessores de Bobbio, destacam Barreira e Granato,
sustentam que o engano demagógico próprio do fascismo histórico se
manifesta hoje com a “hiperpersonalização da política”, que “por vezes revela
figuras grotescas de poder carismático”. Reforçando o poder executivo de
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Doutora em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). E-mail: gabyfsa@gmail.com.
N’O 18 Brumário de Luís Bonaparte, Marx afirma que “O estado de sítio de Paris foi a parteira que ajudou
a Constituinte no trabalho de parto da sua criação republicana” (2011, p 46).
237
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que normalmente estão investidas, elas enfraquecem tanto os vínculos e
controles democráticos como a ordem constitucional, dando vida a uma
espécie de “fascismo pós-moderno” (…) (BARREIRA, GRANATO, 2021, n.p.).

A perspectiva de um fascismo pós-moderno depende, em primeiro momento, da
premissa da existência de uma pós-modernidade. Na presente leitura, será observada a
modernidade – com essa nomenclatura – em relação às suas características atuais, a partir
de uma análise de que as relações sociais capitalistas se conservam, embora apresentem
variações de acordo com o desenvolvimento local e global do modo de produção
capitalista e da adoção de políticas neoliberais. Nesse sentido, a persistência do fascismo,
que aparece no interior das relações sociais capitalistas, deve ser analisada, pois, como
alerta Manuel Loff (2020, n.p.),
Como leitura burguesa do mundo contemporâneo, típico de uma era
depressiva, ele não foi um desvio incaracterístico, mas, pelo contrário, ele
deve, a meu ver, ser lido como categoria válida de interpretação da realidade
política, social e cultural, aplicável, insisto, a contextos muito distintos do
europeu e a conjunturas muito posteriores a 1945, como pode vir a ser
presente, caraterizada pela relativa desindustrialização do norte do planeta,
acompanhada por formas muito acentuadas de desmantelamento da
democracia política e social onde ela parecia consolidada, por modelos muito
evidentes de reforço do poder pseudo-carismático de chefes políticos
endeusados por novas técnicas de manipulação e controlo simbólico, por
práticas muito eficazes de atomização das formas de representação da
opinião e da organização dos interesses sociais.

Assim, os governos de Trump e Bolsonaro, para não falar de Duterte, Orbán,
Erdogan e outros, podem ser caracterizados como fascistas, no bojo dos movimentos que
os apoiaram e que defenderam suas políticas nas ruas, inclusive durante a pandemia do
novo coronavírus238. Mesmo que não exista consenso entre a produção do campo de
estudos do marxismo em torno dessa caracterização, é forçoso identificar, como um
ponto comum nas análises, a imprescindibilidade dos movimentos antifascistas do século
XXI.
Os textos “O fim das políticas Negras: líderes negros normalmente falham em
enfrentar os desafios que confrontam os jovens”, de Keeanga-Yamahtta Taylor e “Antifa
Negra: Os legados duradouros do antifascismo negro”, de Jeanelle Hope, apresentam

238

Para citar apenas dois exemplos, vejam-se os protestos em favor do Governo Bolsonaro no auge da
pandemia no Brasil, quando o país começou a contar por volta de 3000 mortes por dia (UOL, 2021) e a invasão
do capitólio quando da posse de Biden, após Trump sair derrotado do pleito que poderia ter lhe garantido a
reeleição (GUIMÓN, 2021).
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argumentos sobre a imperiosidade dos movimentos antifascistas a partir de suas
observações nas ruas e a relação necessária entre antifascismo e antirracismo, de uma
perspectiva práxica na experiência estadunidense.
O aparecimento de antifascistas nos protestos recentes iniciados em razão da
violência policial que vitimou negros e negras nos Estados Unidos, como George Floyd,
Breonna Taylor e Tony McDade, causou estranhamento em militantes antirracistas como
Jeanelle Hope. A aproximação entre antifascismo e antirracismo não é automática para
militantes negros e negras na atualidade. Hope argumenta que esse estranhamento é
construído, resultado de um processo que poderia ser nomeado como de apagamento de
memória. Se a luta antifascista é parte do legado do movimento negro, a sua desconexão
da prática política do movimento antirracista hoje deve ser desconstruída.
A estratégia política antifascista é permeada pela compreensão de que o racismo
é parte do fascismo, e, além disso, militantes negros e negras reivindicam-se antifa. A
união de antifascistas e antirracistas, a partir de uma interpretação radical do texto de
Hope, é encontro de movimentos da classe trabalhadora contra o fascismo, o racismo e,
portanto, os efeitos históricos das relações sociais capitalistas sobre trabalhadoras e
trabalhadores.
O texto de Keeanga-Yamahtta Taylor (2021) oferece uma explicação para a
desconexão identificada por Jeanelle Hope: as lideranças negras, desde o movimento
pelos direitos civis, apostaram paulatinamente na via institucional como forma de garantir
direitos e subjetividade política. Ao mesmo tempo que reforçavam a participação
eleitoral, representantes do movimento negro no legislativo – e no executivo – não
endossavam ou diminuíam o protagonismo político dos atos de rua. “Gradativamente, os
negros e negras eleitos eram vistos como gestores de conflitos nas comunidades negras
de trabalhadores, em vez de liderarem estratégias para erradicá-los”, afirma Keeanga,
para quem uma nova era na política negra se inicia com a retomada das ruas pelos
protestos antirracistas.
Angela Davis, na coletânea de artigos próprios e entrevistas a Frank Barat
publicada pela Boitempo Editorial sob o título “A Liberdade é uma luta constante”, realça
pontos que aparecem nos dois textos ora comentados: a necessidade de não
sobrevalorizar líderes individuais, processos de continuidade e ruptura no movimento
negro estadunidense, e, especialmente, que o antirracismo é, por definição, antifascista.
Ao analisar os relatos e posições teóricas de Jeanelle Hope e Keeanga-Yamahtta Taylor
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sobre a articulação entre antifascismo e antirracismo em territórios que foram
colonizados como Estados Unidos e Brasil, em momento em que a ameaça fascista é real,
argumenta-se (tendo as contribuições de Davis como suporte de interpretação) que a
necessidade de “Saber onde e quando há fascismo é tão importante hoje como o foi no
passado” (LOFF, 2020, n.p.).

II. “Ser antirracista é ser antifacista”

Em países como Estados Unidos e Brasil, o processo de escravização, iniciado na
colonização no século XVI, é elemento fundamental para a acumulação capitalista e a
caracterização das relações sociais do sistema, como desenvolvem OLIVEIRA e COELHO
(2022) neste volume.
O Brasil não teve um grupo de ofensiva supremacista com a organização e o
reconhecimento da Ku Klux Klan em sua história, e nem leis segregacionistas no século
XX. Contudo, a democracia racial, construída na narrativa oficial de suposta integração
étnico-racial entre indígenas, negros e brancos é um mito (MILANEZ et al, 2019, p. 21662168). Analisando a realidade brasileira em pronunciamento no Senado Federal em 1997,
o professor Abdias do Nascimento sustentou que o racismo no Brasil pós-1988, ou seja,
no tempo presente, é fonte de desigualdades.
Hoje, subo a esta tribuna para dar continuidade a esta luta em defesa dos
direitos dos afro-brasileiros, vitimizados de forma cruel e inquestionável pelo
racismo, fonte maior das desigualdades neste país. Solto esta minha voz
rouca para manter vivo e em estado de alerta o espírito de justiça desta Casa
diante de um dos problemas mais graves a ameaçar hoje a construção de uma
verdadeira democracia em nosso País: a exclusão, no rol da cidadania, de uma
maioria da nossa população (NASCIMENTO, p.1).

O movimento negro – ou movimentos negros – no Brasil denuncia que o racismo
se reproduz após a colonização à medida que não estão disponíveis à população negra
serviços e bens fundamentais como estão disponíveis à população branca. Assim, por
exemplo, quando se evidenciam crises do capitalismo, os efeitos são mais severos na
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população não branca (MILANEZ et al, 2019) 239, que tem acesso diferenciado à saúde,
educação, habitação e empregos240.
Nos Estados Unidos, igualmente a escravização de pessoas negras faz parte da
organização do capitalismo. O fascismo traz consigo de maneira mais evidenciada a
racialização já presente nas relações sociais capitalistas. Para Claudia Jones, militante
comunista, a realidade do sul dos Estados Unidos pós abolição, na vigência das leis de
segregação, era de que as mulheres negras participavam da renda familiar (por exemplo,
em razão de salários mais baixos de homens negros em relação a homens brancos) e
lutavam pela escolarização de seus filhos e filhas, bem como pela preservação de suas
subjetividades em meio à segregação241. No texto de Jones, “Um fim à negligência em
relação aos problemas da mulher negra!”, a relação entre crise do capitalismo e a
acentuação da violência racista nos anos 1940 aponta para uma cultura de fascismo
estadunidense:
(…) não é acidental que a burguesia americana tenha intensificado sua
opressão não só sobre a população negra em geral, mas sobre as mulheres
negras em particular. Nada expõe tanto o impulso à fascistização da nação
[estadunidense] quanto a atitude insensível que a burguesia exibe e cultiva
em relação às mulheres negras (JONES, 1995, p.109) 242.

Já Angela Davis, ao falar da sua própria história de militância política no Partido
Panteras Negras e no Partido Comunista (2018), retoma a combatividade dos anos
1960/1970 e a avaliação dos movimentos de, naquele momento, se declararem contra a
segregação e o racismo mesmo onde a discriminação racial não era lei. No pensamento

239

É preciso atentar para o alerta da população indígena, que também denuncia que o processo de
racialização no Brasil dá continuidade à sua espoliação.
240 A implementação do neoliberalismo como modo de regulação acentua a disparidade de acesso a serviços
e bens essenciais, desde água a empregos, com a privatização e aprofundamento da financeirização da
economia. As dinâmicas locais de áreas de capitalismo dependente, como a América Latina, mostram
endividamento da população com tal mediação do mercado ao acesso ao que é necessário para garantir
sobrevivência e, no entendimento de LAVINAS e GENTIL (2018), cidadania.
241 Segundo Abdias do Nascimento, “O racismo (…) não é um problema apenas de cor da pele. Sua natureza
mais profunda reside na tentativa de desarticular um grupo humano pela negação de sua identidade coletiva.
Assim, ao rotular de "negros", "kaffirs", "ladinos", "pretos" ou "crioulos" os africanos e seus descendentes, o
dominador pretendia arrancar-lhes a referência básica à sua condição humana, simbolizada na referência à
sua vida soberana na terra de origem; reduzir sua identidade à cor da pele, feita sinônimo de condenação à
inferioridade e à condição de escravo” (NASCIMENTO, 1997, p.2). A escravização deve ser entendida como
continuada à medida que a nomeação visando inferiorização permanece na justificativa de leis
segregacionistas e na materialização de uma cultura racista após a abolição formal da escravidão.
242 Tradução livre de “(…) it is not accidental that the American bourgoisie has intensified its oppression, nor
only of the Negro people in general, but of Negro women in particular. Nothing so exposes the drive to
fascization in the nation as the callous attitude which the bougeoisie displays and cultivates toward Negro
women.” (JONES, 1995, p. 109)
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de Davis está presente, portanto, a afirmação de Jones, para quem a segregação – e suas
outras expressões – também era pulsão de fascismo.
Ao mostrar a aproximação histórica do antifascismo e do antirracismo nos Estados
Unidos, Jeanelle Hope retoma a escravização e as permanências racistas que se
efetivavam em políticas supremacistas brancas, de aberta violência aos negros e negras,
para identificar as manifestações de fascismo:
Escravidão, motins anti-abolicionistas, o bombardeio da Wall Street Negra- o
massacre de Tulsa, o surgimento da KKK e dos conselhos de cidadãos brancos,
bem como a guerra contra as drogas de Nixon e a política de “lei e ordem”
foram todas formas de fascismo que desejavam escravizar, reprimir e matar
pessoas negras. Em razão disso, os Panteras Negras alinharam-se com
movimentos antifascistas que aconteceram nesse período, já que entendiam
que os negros nos Estados Unidos sempre tiveram as botas do fascismo
pisando em seus pescoços (2022, p.269).

Para Davis, há permanências também das práticas de resistência, como as do
Partido dos Panteras Negras (2016), cujo programa de dez pontos permanece atual,
dentro e fora dos Estados Unidos. Entre as reivindicações do Programa estavam
demandas por: habitação, educação, empregos e o fim da violência policial.
Na reivindicação antifascista e antirracista contemporânea, há uma crítica
identificada por Keeanga das posições dos representantes negros e negras na
institucionalidade, de que seria exemplo a presidência de Barack Obama. A
representatividade, cuja importância não se coloca em xeque, tem limites mais curtos do
que aqueles próprios da dinâmica da democracia liberal se não responder às necessidades
materiais mais imediatas de seus representados. A violência policial contra negros e
negras, por exemplo, não acabou na administração de Obama. Além de seguir, fortaleceuse tanto no período seguinte que esteve na origem do que Keeanga classificou como “o
mais amplo movimento de protesto na história estadunidense”. O movimento de defesa
das vidas negras, Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), cresceu desde 2013 e lotou
ruas pelo país em plena pandemia da COVID-19 em 2020.
Depois de dois mandatos de Obama, Trump foi eleito e as consequências de seu
governo supremacista não foram superadas. Com a eleição do 45º presidente dos Estados
Unidos da América, Donald Trump, houve espaço para a emersão de uma nova onda
fascista no século XXI. Isto não significa dizer que os movimentos fascistas fizeram uma
pausa de décadas entre a segunda metade do século XX e o início do século XXI, ou que
pararam de fazer vítimas no período, mas que seus discursos foram publicamente
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encorajados e apareceram com novo fôlego a partir das sinalizações de Trump. Para
Jeanelle Hope (2020), desde a campanha ele acenava para sua base, fazendo uso “de
linguagem cifrada, e, às vezes, uma retórica explicitamente racista e sexista, para irritar e
direcionar a fúria (…) predominantemente branca para aqueles que estão à margem –
pessoas negras, imigrantes, muçulmanos, pessoas com deficiência e mulheres” (2022,
p.267).
Nos protestos em defesa das vidas negras, manifestantes que se denominavam
antirracistas se encontraram com ativistas antifascistas. Isto é possível porque de uma
perspectiva teórica e, sobretudo, de prática política, o antirracismo é oposto ao fascismo.
À medida que o fascismo é racista, a contraposição às suas manifestações é também
antirracista.

Ser antirracista e antifascista é ser anticapitalista

Na publicação “Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada”, organizada por
Guilherme Leite Gonçalves (2020), a relação da pandemia com o sistema capitalista foi
analisada sob diversos aspectos, denotando que não foi a partir do primeiro caso
detectado na China que se iniciou uma crise, mas sim que ela se aprofundou com a
proliferação da doença pelo mundo.
O tratamento da questão sanitária pelos governos tende a variar de acordo com
sua afinidade ideológica. Países com governos de extrema-direita em geral
negaram/negam a existência ou a gravidade da doença. O anticientificismo foi adotado
nas estratégias de propaganda, com países como Brasil e Estados Unidos tendo
declarações de seus chefes do poder executivo minimizando a doença e defendendo
tratamentos sem comprovação científica243.
Durante a gestão de Trump, ou seja, até 19 de janeiro de 2021, mais de 400 mil
pessoas morreram em decorrência da COVID-19 nos Estados Unidos. No Brasil, mais de
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Trump declarou tomar hidroxicloroquina e zinco preventivamente (DN/AFP, 2020), mas depois os Estados
Unidos proibiram o tratamento e a produção do medicamento continuou a ser escoada para países
periféricos, como o Brasil (JN/AGENCIAS, 2020). Bolsonaro afirmou que a doença, em pessoas saudáveis, com
histórico de prática de exercícios físicos seria apenas uma ‘gripezinha’ (BBC, 2020) e defendeu não só a
administração da cloroquina em comprimidos, planejando propagandas de governo (O GLOBO, 2020) como
também a sua utilização em nebulização mesmo depois da publicação de estudos que contraindicavam a
substância (PRATA; LIMA, 2021)
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300 mil vítimas fatais foram contabilizadas até março de 2021, quando assumiu o quarto
ministro da saúde desde a chegada da pandemia ao país 244.
O fato de as mortes por COVID tenderem a se concentrar, ao menos no primeiro
ano pandêmico, em pessoas idosas e/ou com comorbidades, teria levado a equipe
econômica do governo brasileiro a ver além do dado puro: um número expressivo de
mortes em solo brasileiro por dia. Ainda em maio de 2020, testemunhas afirmaram que a
Superintendente de Seguros Privados declarou em Brasília: “É bom que as mortes se
concentrem entre os idosos. Isso vai melhorar nosso desempenho econômico, pois
reduzirá nosso déficit previdenciário.” (LINDNER; VARGAS, 2020). A questão merece
destaque em razão da disputa de significado sobre as aposentadorias sob o
neoliberalismo, especialmente diante da reforma da previdência brasileira, com a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 245.
O momento pandêmico traz desafios à análise da dinâmica de acumulação
capitalista e às estratégias de resistência. Eventos científicos e políticos, bem como
manifestações em oposição ao status quo davam-se predominantemente de forma
presencial. Contudo, para frear o contágio, a circulação é desincentivada ou proibida
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A Universidade Johns Hopkins conta com repositório de dados locais, regionais, nacionais, atualizado
constantemente. A base está disponível em: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>. Acesso em:
26 mar 2021.
245 A fala da Superintendente da SUSEP se dá em um contexto em que o governo advoga a tese da necessidade
de redução do aporte de recursos públicos para a seguridade social. Serap Saritas Oran explica a relação das
aposentadorias com a mudança na reprodução social operada sob o neoliberalismo. “Tanto as estruturas dos
sistemas de previdência mudaram com a campanha de reforma previdenciária de instituições financeiras
internacionais (IFIs), como suas formas também foram alteradas; aposentadoria (a renda dos idosos) agora é
considerada um investimento financeiro. A relação das pensões com a reprodução social, e, portanto, com as
relações de produção capitalistas, são afrouxadas, enquanto a aposentadoria torna-se uma questão de
investimento individual e uma rede de segurança para idosos e pessoas em situação de pobreza. Um dos
principais argumentos das IFIs durante a campanha da reforma era que os regimes de pensões capitalizados
contribuiriam para a extensão e profundidade dos mercados de capitais, melhorando os níveis de poupança
e acelerando o crescimento econômico. Esta é uma função completamente nova para as aposentadorias, que
anteriormente não eram vistas como funcionais para mercados; o principal objetivo era seu papel no sustento
dos idosos. Agora os defensores da reforma da previdência estão preocupados com o impacto das pensões
sobre mercados de capitais e, portanto, com a esfera de produção, ao invés da reprodução social. A fim de
garantir os direitos sociais da reprodução, os processos de reprodução devem ser desvinculados da
financeirização (…)” (ORAN, 2017, p. 170). (Tradução livre de: “While the structures of pension systems have
changed with the international financial institutions’ (IFIs’) pension-reform campaign, their forms have also
been altered; old-age income is now considered a financial investment. Pensions’ relation to social
reproduction, and thus capitalist production relations, is loosened, while old-age income becomes a matter
of individual investment and a safety net for elderly people in poverty. One of the IFIs’ main arguments during
the reform campaign was that funded pension schemes would contribute to the extent and depth of capital
markets, improving savings levels and accelerating economic growth.94 This is a completely novel mission for
pensions, which previously were not seen as functional for financial markets; the main concern was their role
in providing for the elderly. Now pension-reform advocates are concerned with pensions’ impact on capital
markets, and thus the production sphere, rather than on social reproduction.”)
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pelos governos. As restrições foram, em geral, apoiadas por movimentos e pensadores de
esquerda, que reforçavam as recomendações de cientistas das áreas biomédicas para
conter a propagação do vírus. Ainda assim, nos Estados Unidos manifestantes foram às
ruas contra a violência policial. A ida às ruas pelos críticos de Trump em 2020 é indício do
ponto de extrema tensão a que chegou o racismo no país com os episódios de violência
policial que tiraram as pessoas do isolamento para o convívio político de protesto,
conforme mostram os textos de Jeanelle Hope e Keeanga-Yamahtta Taylor.
No Brasil, em junho de 2020 diversos atos aconteceram também em denúncia do
racismo e do fascismo. Às críticas sobre ir às ruas durante a pandemia, movimentos e
ativistas respondiam que a possibilidade de realizar isolamento social dependia de acesso
à renda: “O que adianta ficar em casa se a maior parte da população negra não está
podendo ficar em quarentena?” disse uma manifestante quando entrevistada em São
Paulo. A reportagem de Carla Jiménez, Priscilla Arroyo e Isadora Rupp explorou as razões
para tirar de casa manifestantes antirracistas e antifascistas em oposição ao governo de
Jair Bolsonaro, cuja base de apoio havia pedido fechamento do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Congresso Nacional naqueles dias (2020).
A pandemia escancarou elementos do racismo brasileiro: ao vitimar mais negros,
evidenciou que o acesso a empregos formais e à saúde não é o mesmo para brancos e
não brancos. A maior letalidade do coronavírus em pessoas negras (MARQUES, 2020) 246
deve ser observada também a partir de sua precarização, tendo em vista a divisão racial
do trabalho. Alguns dos primeiros casos de COVID no país foram detectados em
empregadas domésticas, que tiveram desfechos da doença piores do que seus patrões.
Causou enorme comoção ainda o caso do menino Miguel, que sob os cuidados da patroa
de sua mãe, morreu ao cair do alto do edifício em que residia a empregadora (RUAS,
AZEVEDO; 2021).
A continuidade de operações policiais em favelas mostrou também que o acesso
à segurança, habitação e a qualidade de vida são diferenciadas para pessoas negras e
pessoas brancas, para moradores de favelas e do asfalto. A morte do menino João Pedro,
de 14 anos, em sua casa em uma favela de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de
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Matéria do veículo de mídia R7, da Rede Record, que se encontra na base de apoio do governo, noticia
estudo da PUC-Rio sobre a cidade do Rio de Janeiro que conclui que pessoas negras sem escolaridade
possuíam 3,8 vezes mais risco de morrer se infectadas com a COVID-19 do que pessoas brancas com ensino
superior (MARQUES, 2020).
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Janeiro, em maio catalisou o sentimento de revolta. Se uma nova era da política negra se
inaugura nos Estados Unidos, como propõe Keeanga-Yamahtta Taylor, no Brasil os atos
antirracistas e antifascistas em um ano eleitoral apontaram na mesma direção.
O racismo faz parte da organização do capitalismo e o fascismo não lhe é
estranho, conforme já visto. A perspectiva de compreensão teórico-reflexiva desses
fenômenos/elementos deve passar pela análise de sua relação de co-constituição.
Opressões de raça, classe e gênero, por exemplo, estão presentes nas relações sociais
capitalistas: “Essas relações não necessitam ser trazidas para intersecção porque cada
uma já está na outra, co-constituindo uma à outra em seu âmago” (MCNALLY, 2017, p.
107).
A noção de anticapitalismo é aberta. A defesa não complexificada da
contrariedade ao capitalismo pode permitir a identificação, ao menos em tese, com um
modo de produção, com uma reprodução social que se oriente por formas de
desigualdade, mesmo que com organização diversa do capitalismo. Disputas de
significado podem conferir ao conceito sentidos distintos. O anticapitalismo tomou
contornos concretos nos protestos antirracistas e antifascistas que se colocaram nas ruas
durante o primeiro ano da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos e no Brasil. Ou
seja, as demandas dos protestos produziram o sentido de sua reivindicação
anticapitalista: acesso a bens essenciais à reprodução da vida, dignidade.
O anticapitalismo antirracista e antifascista tem conteúdo de um movimento de
resistência e insurgência, que é contrário à violência das relações sociais capitalistas. Em
plena crise econômico-sanitária, o encontro testemunhado nas ruas por Jeanelle Hope
entre antifascistas e antirracistas aponta para a defesa de um significado de vida distinto
daquele enredado na reprodução social capitalista: com acesso à saúde, segurança e
educação universais, respeito à subjetividade das pessoas, proteção das vidas negras.
Assim, a incompatibilidade dos protestos antirracistas e antifascistas do ano de 2020 com
o capitalismo é radical à medida que suas postulações são de igualdade material.

Considerações finais

Ao pensar o contexto em que se levantava o movimento fascista na Alemanha do século
XX, Walter Benjamin (1996, p.130) destacara o problema instaurado com o boom
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tecnológico. O rápido aprimoramento da técnica na produção de mercadorias foi
desacompanhado de um preparo para lidar com as suas consequências políticas,
econômicas, sociais. Em 1930, o filósofo antevia a possibilidade de destruição das
“guerras químicas” combinado ao impulso de vingar a primeira guerra – lançar corpos
para conhecer o potencial de dizimar todas as formas de vida, em quantidades
inimagináveis.
No século XXI, depois do aparecimento de outras tecnologias que modificaram os
processos de produção e da centralidade do tema da securitização na política
internacional (especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados
Unidos), se acentuaram as relações de secundarização de subjetividades na divisão racial,
sexual/binariogenerificada e territorial/internacional do trabalho (GOUVÊA, 2020, p.
108).
Nesse cenário, Trump e aliados tiveram e têm impacto em novos processos de
fascistização. Relacionando essa análise àquela proposta por Benjamin nos anos 1930,
seria possível encontrar semelhanças e diferenças. O aprimoramento de técnicas
produtivas e todas as alterações nas relações sociais (inclusive de menor oferta de
empregos com redução de investimento no setor industrial e maior direcionamento de
capital para a especulação) advindas do aprofundamento da financeirização são fatores
importantes para a compreensão das manifestações de fascismo do presente. Se por um
lado não há um sentimento de vingança pós-guerra na experiência atual, pode ser
observada uma mobilização de afetos pela extrema direita com o rebaixamento da
qualidade de vida, da cidadania sob os impactos locais da adoção de políticas neoliberais
(LAVINAS, GENTIL, 2018). Já no que se refere à ameaça de uma guerra química, a
dimensão hoje é muito distinta daquela do século XX, mas a própria pandemia se converte
em ameaça à vida humana, potencializada com escolhas políticas de gerenciamento de
seu potencial destrutivo (ou seja, sua mortalidade).
Mesmo diante da pandemia, a proposta fascista não foi defenestrada (Trump não
perdeu as eleições com altíssima rejeição e a popularidade de Bolsonaro não deixou de
ser alta) como possibilidade de responder ao que as repúblicas democráticas liberais, os
estados de direito têm dificuldade de resolver, afinal os problemas são elementos
constitutivos da sua arquitetura jurídica, política e econômica, das relações sociais
capitalistas. Foi isso que se procurou demonstrar na neste texto com a discussão
conceitual acerca das caracterizações atuais do fascismo, com a análise dos conteúdos,
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dos sentidos e da pertinência dos movimentos antifascistas e antirracistas, em razão da
historicidade pós-colonial estadunidense e brasileira.
Segundo Ângela Davis, os movimentos pela reabilitação da liberdade negra são
mais amplos e profundos que os movimentos pelos direitos civis da década de 1960,
justamente em razão da complexidade que se revela no fato de que é na vigência da
liberdade capitalista que se engendram violências e controles:
Na verdade, a Ku Klux Klan e a segregação racial, tão dramaticamente
contestadas pelo movimento pela liberdade de meados do século XX, não
foram produzidas durante a escravidão, e sim em uma tentativa de controlar
a população negra livre que, de outra forma, teria sido muito mais bemsucedida em fazer avançar a democracia para todas as pessoas. E assim
percebemos o desenvolvimento dialético do movimento de libertação negra.
Há esse movimento pela liberdade e, então, há uma tentativa de restringi-lo
(DAVIS, 2018, p. 73).

Abdias do Nascimento chamava atenção, no movimento dialético pela libertação
negra no Brasil, para a narrativa do controle sobre negros e negras. A narrativa que
silencia a recusa à escravidão (que incluía “desde o suicídio até a luta organizada nos
quilombos ou em insurreições como as Revoltas dos Malês”), presente em documentos
que informam a memória coletiva, como livros didáticos, está na base da constituição da
possibilidade de aceitação da violência das relações sociais capitalistas. O que esse
silenciamento encobre, e usurpa da constituição dos próprios sujeitos, é a sua história, a
“constante e multifacetada resistência dos africanos” (NASCIMENTO, 1997, p.2).
A proposta fascista não é de destruição do capitalismo (na atualidade nem no
discurso aparece essa possibilidade que estava presente na crítica ao liberalismo das
formas históricas fascistas do século XX), mas de aprofundamento de seus processos de
violência (como os descritos por Abdias e Davis), com aniquilação total do outro, com
supremacia racial e de classe e de gênero. O argumento aqui comentado, trazido por duas
mulheres negras intelectuais e ativistas (Jeanelle Hope e Keeanga Yamahtta Taylor), é o
de que a resistência ao racismo, ao fascismo, e ao capitalismo como uma totalidade, deve
se servir do exemplo da radicalidade de experiências do passado (como os movimentos
estadunidenses pelos direitos civis e como a Revolta dos Malês) protagonizando oposição
e resistência à precarização desde coletividades em movimento, criando possibilidades
políticas anticapitalistas em solidariedade (como a articulação de antirracistas e
antifascistas) pela igualdade material. Ou seja, diante da verificação de que há pulsão de
fascismo, o encontro de movimentos aparentemente setorizados (antifascistas e
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antirracistas) toma sentido de unidade a partir da convergência teórico-prática do
enfrentamento à ameaça comum que se produz em meio às relações sociais capitalistas.
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Antirracismo é o núcleo central da luta antifascista no Brasil
(2020)247

Dennis de Oliveira248

Nos últimos dias, cresceu a visibilidade da luta contra o fascismo e também contra o
racismo. E isto já motivou uma discussão nas redes sociais sobre qual seria a “prioridade
de pauta” sinalizando em alguns casos a incompatibilidade das duas agendas.
Penso que há uma grande confusão teórica nesta questão. E esta confusão
começa pela definição do que é fascismo, nazismo e totalitarismo. Confusão esta que,
inclusive, levou a alguns intelectuais brasileiros a argumentarem, durante as eleições, que
não se tratava de um risco para a democracia e apenas a eleição de um expoente de
guerras culturais. Muito do que estamos atualmente passando no Brasil decorre deste
erro de avaliação. Jornais chamavam – e alguns ainda chamam – Bolsonaro de um político
“de direita” ou “conservador” e não exatamente o que ele é: um expoente da extremadireita.
Herbert Marcuse, no texto O combate ao liberalismo na concepção totalitária de
Estado, tem uma definição precisa de “totalitarismo” e por que os regimes nazistas e
fascistas se encaixam nesta perspectiva. O filósofo alemão afirmava que o ideal totalitário
se expressa como contraponto à ordem liberal, dando a impressão de que a contradição
está no modelo institucional liberal e o totalitário. Quando Bolsonaro e seus seguidores
desferem ataques ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e à imprensa – instituições
básicas do ordenamento liberal –, é esta ideia que se expressa.
Porém, Marcuse vai muito mais além. Ele afirma que este aparente conflito de
“visões de mundo” obscurece o fato de que a ordem social estruturada sob a propriedade
dos meios de produção permanece – isto é, o capitalismo. Por isto, o que ocorre para
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Texto originalmente publicado pelo Jornal da USP em 09 de jul. 2020. Disponível em:
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Marcuse, é que a ordem totalitária aparece como alternativa quando o modelo liberal
chega nos limites da garantia da manutenção do modelo de reprodução do capital.
Em outras palavras, o capitalismo liberal gera o capitalismo totalitário, muito em
função de um refluxo da dinâmica concorrencial e as contradições internas na classe
dominante que podem ser gerenciadas dentro das instituições da democracia liberal –
esta é a função dos sistemas de pesos e contrapesos entre poderes da República, da
pluralidade e alternância na representação política, entre outros. Este olhar de Marcuse
não é novidade, já foi analisado por Marx em O 18 Brumário de Luís Bonaparte.
O modelo de reprodução do capital atualmente se baseia no padrão da
acumulação flexível, na fragmentação produtiva em nível mundial, o que tem como
consequência a brutal concentração de riquezas, o desmonte dos sistemas de proteção
social, o fortalecimento dos mecanismos de imposição do imperialismo e a transferência
de renda do trabalho para o capital. Na medida em que este projeto foi sendo aplicado, a
partir da cooptação de segmentos políticos de centro-esquerda, outrora defensores do
Estado de Bem-Estar Social como a social-democracia europeia e, aqui no Brasil, pelo
PSDB, evidenciou-se a degradação da qualidade de vida para a maioria da população. Por
isso, essas forças políticas foram perdendo sua base de apoio, abrindo espaço para a
emergência de uma narrativa de extrema-direita de caráter xenofóbico e, em algumas
nações como no Brasil, de cunho moralista.
É aqui que retomamos Marcuse, que afirma que o projeto totalitário não se
resume apenas em uma forma de governo, ao fato do Estado radicalizar sua postura
“terrorista” contra determinados segmentos sociais. Para Marcuse, as particularidades
existentes nas dimensões de Estado e sociedade desaparecem. Diferentemente do
modelo liberal, em que as esferas públicas (da política) e privadas (da economia) mantêm
relativa autonomia entre elas, há aqui uma convergência forçada das duas dimensões
sintetizando a sociedade com o próprio Estado.
Há, aqui, uma aparente dissonância entre um Estado forte totalitário e a ideia de
Estado mínimo do projeto neoliberal. Mas é uma dissonância aparente, pois o que ocorre
é um deslocamento dos aparatos estatais para a dimensão da repressão e controle da
sociedade civil. A minimalização do Estado ocorre por uma dimensão de convergência de
burocracias pública e privadas, de forma que se abre a possibilidade de um esvaziamento
das instituições reguladoras e intervenientes nas relações econômicas. Porém, a
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necessidade de se manter um aparato repressivo grande colide, parcialmente, com a
narrativa neoliberal de redução do Estado, e esta é uma das dificuldades do bolsonarismo.
Como exemplo disto, a frase do ministro da Educação Abraham Weintraub, na
famosa reunião dos ministros com o presidente em 22 de abril, é sintomática: “odeio essa
coisa de povos indígenas, povos ciganos, só existe um povo brasileiro”. E o que seria este
“povo brasileiro”? A resposta está nas manifestações dos bolsonaristas usando símbolos
como a bandeira do Brasil e a camiseta da seleção brasileira de futebol e do próprio
Bolsonaro quando afirma constantemente que ele representa o povo brasileiro porque
foi eleito, e qualquer questionamento as suas posições seria um desrespeito à vontade do
povo brasileiro, mesmo não tendo sido eleito pela maioria absoluta da população. A partir
daí, abertamente o executivo defende a apropriação privativa dos aparelhos de Estado,
como a Polícia Federal, os instrumentos judiciais, o apoio a órgãos jornalísticos que se
alinham incondicionalmente com ele.
Entretanto, Marcuse não define o nazifascismo apenas nesta síntese totalizante
Estado/sociedade, mas também na dimensão da sociedade civil. Marcuse destaca o papel
do partido nazista na unificação desta ideia de sociedade (sintetizada a partir do Estado)
e indivíduo. Mais que um Estado autoritário, uma sociedade também autoritária. Impõese uma ideia de indivíduo que é aderente a este modelo. Marcuse fala que esta síntese
na sociedade é realizada pelo partido nazista, e aqui reside uma das dificuldades do
Bolsonaro pois tal organização não existe – daí que ele tenta apelar para um movimento
“difuso” de bolsonaristas que se organizam como milícias, para a capilaridade das
organizações neopentecostais. Entretanto, este caráter difuso e capilar abre espaços para
contradições internas.
Voltando a Weintraub, que odeia povos indígenas, quilombolas, ciganos, entre
outros, e para quem só existe um povo brasileiro. Que sociedade (ou povo) este modelo
de Estado autoritário brasileiro quer sintetizar? Justamente aquele que tem condições
estruturais de se incluir neste modelo de reprodução do capital: a classe dominante
branca. A normatividade branca tem aqui uma dupla função: primeiro, justificar a
exclusão racial de negros e indígenas; segundo, legitimar o projeto antinacional uma vez
que brancos são minoria no País. O totalitarismo no Brasil tem o nítido sentido de
transformar o país em uma grande senzala do imperialismo em que segmentos médios
bolsonaristas aspiram ser capatazes (e alguns pretos, como Sérgio Camargo, aspiram ao
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cargo de capitães do mato…). Estas aspirações pontuais são uma das explicações do
percentual de apoio ao bolsonarismo mesmo entre os mais pobres.
Assim, o que temos é um governo totalitário, com tendências fascitizantes que só
não se realizam plenamente pela ausência de condições objetivas institucionais e
conjunturais. Mas os sinais são claros.
A epidemia da covid-19 desvelou a iniquidade do neoliberalismo. A crise
econômica se aprofundou e evidenciou as brutais desigualdades sociais. A Organização
Mundial da Saúde alertou que a disseminação do coronavírus no Brasil decorre das
desigualdades sociais. Isto e o aprofundamento da crise do capitalismo com a epidemia
ampliaram justamente o elemento mais cruel de tudo isto: o racismo. Por isto, o episódio
do assassinato de George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos, levou à onda de
protestos no mundo todo contra o racismo. Um protesto que expressa um represamento
de sentimentos de consternação tendo em vista o crescimento significativo de
assassinatos de jovens negras e negros nas periferias, que este ano, mesmo em tempos
de isolamento social, cresceu mais de 50%.
A equação que se coloca é esta: crise no modelo neoliberal do capitalismo, nos
modelos institucionais (liberais e autoritários) evidenciados pelo aspecto estrutural da
desigualdade que é o racismo. Por isto, a agenda antirracista, antifascista e antineoliberal
tendem a confluir. Evidente que nem todos terão esta leitura. O editorial do jornal O
Globo de 31 de maio, que propõe uma “concertação política” envolvendo o próprio
Bolsonaro (apelando para um bom senso de quem nunca o teve), as falas de figuras como
Ciro Gomes de que “não é hora das pautas identitárias” ou argumentos ressentidos de
lideranças do PT contra a frente antifascista apontam os limites da branquitude normativa
em levar adiante a luta antifascista. Não foi à toa que quem fez o discurso antifascista
mais emocionante nestes dias foi o ativista negro Emerson Balboa – criticando o fascismo
e evocando Malcolm X. O protagonismo mais consequente da luta antifascista é da
população negra, até porque esta sequer viveu em uma ordem democrático-liberal. Nos
Estados Unidos, Martin Luther King, no seu famoso discurso Eu tenho um sonho, diz que
os afro-americanos receberam um “cheque sem fundos” da democracia liberal. No Brasil,
a democracia nunca chegou para o povo preto da periferia.
Falar de antifascismo sem antirracismo é falar nada.
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Antifascismo e antirracismo: Uma aliança necessária
(2020)249

Youssef Ouled250
Texto publicado em 28/06/2020

A morte de Georg Floyd, pelas mãos da polícia de Minneapolis nos Estados Unidos,
desencadeou uma onda de indignação em face do racismo por parte de instituições que
defendem a vida da população negra diariamente. Essa indignação não tardou em se
difundir na forma de protestos antirracistas a nível mundial. Paralelamente, Trump
ameaçou designar o movimento Antifa, que luta contra o fascismo e a ultradireita, de
“organização terrorista”. Mark Bray, historiador especializado em fascismo e autor do
livro Antifa, descreveu essa atitude como “um ato para desviar atenção e não falar sobre
as raízes do assassinato de Floyd”.
Na Espanha, os protestos organizados pelas comunidades não brancas, e
estruturados em torno do recém-criado movimento da Comunidade Negra Africana e
Afrodescendente na Espanha (CNAAE), apontaram que não é necessário olhar para o
Atlântico para denunciar um racismo que também empobrece e mata na Espanha. Nos
últimos seis meses, Imad Eraffali e Daniel Jiménez perderam a vida sob custódia policial,
ambos na mesma delegacia de Algeciras e por supostos suicídios. Seus nomes não são os
únicos: Ilias, Mame, Manuel, Bouderbala, Marouane, Samba, Idrissa… a lista é longa.
Apesar disso, a discussão sobre o racismo também encontrou resistências em
uma esquerda que não tardou em criticar a forma e o conteúdo das mobilizações em
território espanhol, apontando o contexto de pandemia para argumentar “que não era o
momento”. Uma crítica que não foi dirigida aos protestos que ocorreram contra o
fechamento das indústrias automobilísticas251 em Barcelona ou da indústria metalúrgica
em Alcoa, tampouco às manifestações antirracistas multitudinárias na França, que
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Texto original: OULED, Youssef. Antifascismo y antirracismo: una alianza necesaria. La Marea, Junho de
2020. Disponível em: <https://www.lamarea.com/2020/06/28/antifascismo-y-antirracismo-una-alianzanecesaria/>. Acesso em: 14 set. 2020. Tradução: Bruna da Penha de Mendonça Coelho.
250 Youssef Ouled é jornalista e ativista.
251 Grifos presentes no original [N.T.].
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ocorrem de forma ininterrupta. Esse questionamento veio acompanhado da premissa de
que “a Espanha não é os Estados Unidos”, aludindo a uma suposta ausência de racismo,
o que oculta o interesse em negar o caráter estrutural e sistêmico da raça. Tudo isso se
dá em um contexto de ascensão da ultradireita, a nível político e social, que nos leva a
questionar sobre as alianças entre o antirracismo e o antifascismo.
“Ao antifascismo, cabe um importante trabalho de reconhecer as comunidades
racializadas, bem como as organizações que elas constituem, como sujeitos políticos com
os quais se deve dialogar com igualdade política”, aponta Yeison García López, cientista
político e ativista antirracista. Nesse sentido, posiciona-se também Susana Ye, jornalista
e autora do documentário Chiñoles y bananas252, que comenta que o antirracismo é
colocado “no fim da fila” das lutas sociais. Acrescenta:
Foi considerada como uma questão cuja urgência se adiava e, embora o
politicamente correto seja a esquerda espanhola se proclamar antifascista e
antirracista, a realidade é que não se pratica nem se incorpora isso no dia a
dia ou nas grandes mobilizações.

Para Silvia Agüero, ativista cigana e coordenadora do blog Pretendemos gitanizar
el mundo253, o antifascismo atual não é antirracista “porque não quer”. Não porque não
acredite na necessidade de interseção, mas porque, a exemplo do feminismo, “grandes
setores desses movimentos acreditam que isso os faz perder força e concentração”.
Para García López, esse posicionamento diz respeito à forma como o racismo é
relegado a uma questão secundária:
Certo antifascismo busca articular tudo sob uma questão de classe, que
muitas vezes esconde uma proteção dos interesses da classe trabalhadora
branca, ao propor projetos comunitários em que a classe trabalhadora
migrante e não branca fica de fora.

Da mesma forma, descreveu o teórico militante e decolonial Sadri Khiari, ao
observar que, nos bairros populares, não existem apenas os proletários, trabalhadores
que se opõem às classes altas, mas “também os proletários brancos que defendem seus
privilégios em face dos proletários provenientes das colônias”. Para Khiari, a esquerda,
por ser companheira indispensável das comunidades historicamente colonizadas, é sua
primeira adversária, porque, “apesar de seus postulados de emancipação humana que
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O termo chiñoles costuma ser usado para se referir à geração de jovens descendentes de migrantes
chineses nascidos na Espanha, que se incorporam às culturas asiática e europeia [N.T.].
253 Em português, “Pretendemos ciganar o mundo” [N.T.].

297

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

nos aproximam dela, não assume que a colonização não foi um processo passado
dissociado da atualidade, mas, sim, um processo que deve ser entendido do ponto de
vista das relações sociais que desencadeou.” Sua característica fundamental é “a
construção de uma hierarquia social mundial baseada em uma ideia de raça”. Isto coloca
o antirracismo como uma luta contra a supremacia branca e os privilégios decorrentes
dessa dominação.
“O antirracismo é uma luta contra um poder abrangente que é estrutural e
sistêmico, o poder branco e payo254”; por isso, “quebrar suas estruturas é, em si mesmo,
antifascista”, ressalta Agüero. Essa opinião é compartilhada por García López, que
sustenta que a luta contra o racismo é antifascista quando se coloca a partir “de uma
crítica a um sistema capitalista construído sob a legitimidade de discursos que priorizam
grupos sociais.” No entanto, alerta para os perigos de postulados essencialistas em um
antirracismo que, para deles escapar, “deve ter uma estratégia política, um projeto de
interpelação direta contra o capitalismo racial”.
Ao falar sobre essa aliança, remete-se à luta contra a violência neonazista nas
ruas de Barcelona e Madri de anos atrás. As organizações formadas por pessoas negras
“em articulação direta com o antifascismo” desempenharam um papel fundamental
nisso. Porém, esse quadro mudou, segundo o cientista político: “a nova geração de
sujeitos políticos não brancos interpela apontando a necessidade dessa interseção, mas
primeiro é preciso mudar as formas como ela ocorre”. Uma aliança que, segundo sua
experiência, é mais contundente em espaços libertários e anarquistas do que em uma
esquerda institucionalizada, que “não só não reconhece o sujeito político não branco, mas
também impede que as pessoas racializadas que compõem suas organizações alcancem
espaços de poder”. Trata-se de discordância que também se observa na construção da
memória histórica antifascista, em meio ao debate sobre a violência simbólica do legado
colonial espanhol: “deixam de fora a abordagem do antirracismo que discute os ideais da
memória histórica de um ponto de vista anticolonial”.
Para Agüero, as alianças são sempre difíceis porque “qualquer movimento no
Estado espanhol, historicamente liderado por payas e payos255 brancos, cis, ateus e
católicos etc… é racista”. A título de exemplo, menciona sua experiência em La Rioja,

254
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A expressão payo se refere aos que não são ciganos [N.T.].
Sobre o sentido de payo/a, cf. nota de rodapé nº 6. [N.T.].
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também com essa esquerda institucional: “acham que nós ciganas deveríamos nos
envolver em coisas de ciganos e mais nada; além disso, somos tidos como suspeitos em
qualquer desses espaços, como se pudéssemos roubar ideias ou fazer uma luta que eles
acham que não cabe a nós”. Cita “tío Pepe Heredia”, que foi professor na Universidade de
Granada, poeta, dramaturgo e flamenco, para propor como solução um “olhar cristalino”,
ou seja, “ter um olhar consciente e se esforçar para excluir nossos preconceitos” – conclui.

O antirracismo asiático256

Dentro do antirracismo, também se colocam interseções a serem resolvidas, dentre as
quais a forma como a luta se articula com as comunidades asiáticas. Tudo isso em um
contexto em que essa população tem sido alvo de agressões racistas e de criminalização
por parte da ultradireita, em função da Covid-19. Para Susana, é “normal” que a
comunidade asiática tenha sido ignorada, uma vez que o seu vínculo e a sua presença
foram relativamente menores, se comparados com outras comunidades migrantes,
embora isso esteja mudando: “hoje se proliferam plataformas de ativistas da diáspora
asiática a quem é preciso dar voz, para que conscientizem os mais jovens sobre o
antirracismo, incluindo o antirracismo asiático”. Questionada sobre as notícias falsas e
boatos usados pela ultradireita, a jornalista comenta que essas técnicas são tão antigas
quanto o ser humano: “o que mudou é a capacidade de alcance”. Ela apela para a
responsabilidade individual de cada pessoa: “não podemos impedir que as mentiras se
espalhem, mas, sim, não contribuir para que suguem nosso já escasso tempo. Nós
também somos parte do problema, se não agirmos como devemos.”

256

Grifos presentes no original [N.T.].
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10. Racismo, fascismo e o encontro de desigualdades
históricas no capitalismo contemporâneo: Comentários a
Dennis de Oliveira e Youssef Ouled257

Natália Sales de Oliveira258,
Bruna da Penha de Mendonça Coelho 259

I – Introdução

O ano de 2020 começou com o impacto político-social da pandemia causada pelo novo
coronavírus. Diante da possibilidade de considerável mortalidade em toda parte do
mundo em virtude da transmissibilidade do vírus e da insuficiência de infraestrutura para
tratar dos doentes, a orientação das autoridades sanitárias pautou-se em medidas de
isolamento social e higienização. Esse rearranjo na dinâmica das relações sociais
amplificou e lançou luz sobre as contradições fundantes da sociabilidade capitalista.
Tornaram-se mais explícitas as desigualdades sociais, refletidas em questões como
habitação, acesso à saúde, possibilidade ou não de fazer isolamento social, violência
policial, trabalho e renda.
No atual momento de crise social260, em meio à pandemia, às dificuldades de
renda da população trabalhadora e à maior incidência de uma nova doença em
populações não brancas, a gravação da morte de (mais) um homem negro algemado nos
Estados Unidos foi um fato que causou o ponto de virada. Protestos de caráter multirracial
se iniciaram: mulheres e homens, negra(o)s e branca(o)s, ocuparam as ruas de cidades
norte-americanas exigindo justiça por George Floyd, posicionando-se contra o racismo na
força policial e na sociedade em que vivem (MARTINS, 2020). Movimentos sociais
brasileiros com pautas antirracistas apontaram que casos similares ocorrem em
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Agradecemos a leitura e os comentários de Gabriela Azevedo, Graziê Vasconcellos, Vinícius Lima, Rafael
Vieira, Rhaysa Ruas e César Mortari Barreira, tão essenciais para a conclusão desse trabalho.
258
Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CNPq. E-mail:
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operações policiais nas favelas e periferias com frequência, como ocorreu em maio de
2020 na operação que resultou na morte do adolescente João Pedro, ou em setembro de
2019 com a morte de Ágatha Félix (LEITÃO, 2020). Ainda na mesma semana em que os
protestos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd e Breonna Taylor se
intensificam, no Brasil morre Miguel Otávio, uma criança negra de cinco anos, que estava
sob a supervisão momentânea da empregadora da mãe, empregada doméstica e também
negra (G1 PE, 2020). Em todos esses casos, a relação entre classe e raça se explicitou ainda
mais. A população não branca e pobre está morrendo, assassinada ou por Covid-19.
Ainda nesse contexto e no mesmo ano, ganharam força no Brasil movimentos de
resistência social antifascistas. Em meados de 2020, momento crítico da doença de Covid19 e de protestos antirracistas no mundo, movimentos sociais e torcidas organizadas se
coordenaram para manifestar contra posturas autoritárias e ultraconservadoras no país,
em resposta a uma série de agressões perpetradas pelo governo federal contra
profissionais da saúde, a Constituição da República e a democracia em si (MAGRI, PIRES,
2020). Os protestos antifascistas em meio a uma pandemia com graves efeitos na
sociedade, e também em meio a protestos antirracistas, desenvolveram-se no bojo de um
cenário de crise marcado pelo esgarçamento dos conflitos e contradições sociais.
A proposta deste comentário é, portanto, a partir dos textos de Dennis de Oliveira
e Youssef Ouled, refletir teoricamente sobre as imbricações entre racismo, fascismo e
capitalismo. Oliveira é professor da Universidade de São Paulo, mais especificamente da
Escola de Comunicações e Artes. Além disso, é pesquisador, consultor de direitos
humanos e militante do movimento negro. Seus principais interesses, em sua definição,
dizem respeito às áreas de “comunicação, cultura, movimentos sociais, relações
étnicorraciais, teorias decoloniais” (OLIVEIRA, 2021). Sua escrita, dessa forma, é marcada
pelo olhar crítico lançado sobre o contexto brasileiro. Por sua vez, Ouled é jornalista e
ativista, tendo publicado o texto a que se alude aqui no La Marea, a partir de uma
investigação acerca do cenário espanhol.
O primeiro autor discorre sobre o falso dilema que impõe ser necessário priorizar
ora a luta antifascista, ora a antirracista. Segundo Oliveira (2022), há uma confusão teórica
entre nazismo, fascismo e autoritarismo. Partindo da concepção de Marcuse sobre o que
é totalitarismo, e aproximando o fascismo e nazismo desse conceito, Oliveira observa que
os ataques da cúpula do governo federal ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal condizem com ataque às instituições liberais, havendo, portanto, um contraponto
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à ordem liberal. Ainda com a referência a Marcuse, o autor aponta que a ordem totalitária
surge como alternativa ao modelo liberal quando este não mais consegue manter a
reprodução capitalista.
Dessa forma, para Oliveira (2022), o capitalismo liberal geraria o capitalismo
totalitário, algo que se poderia notar com o projeto de capitalismo contemporâneo e com
o consequente desmonte do sistema de proteção social, aliado à perda da força política
de centro-esquerda e ascensão da extrema-direita. Portanto, argumenta que não se trata
apenas de um Estado totalizante, mas uma sociedade também totalizante, como se
poderia constatar com a ideia de indivíduo aderente a essa massa homogênea de
cidadãos brasileiros, reverberada na frase do então Ministro da Educação Abraham
Weintraub.261 Por fim, o autor também apresenta o desvelamento das desigualdades
observadas com a Covid-19, observando que “isto e o aprofundamento da crise do
capitalismo com a epidemia ampliaram justamente o elemento mais cruel de tudo isto: o
racismo” (OLIVEIRA, 2022; p. 292). Conclui afirmando que a crise do capitalismo neoliberal
e das instituições (liberais ou autoritárias) é ainda mais evidenciada pelo racismo e, por
isso, as agendas antirracista, antifascista e antineoliberal precisam convergir.
Já Ouled (2022) traz pontos similares ao de Dennis de Oliveira, ao afirmar que a
luta antirracista encontra resistência na esquerda espanhola, a mesma esquerda que
havia criticado o movimento dizendo não ser o momento adequado para pautas
identitárias em virtude da pandemia. O autor apresenta como o debate é pouco
fomentado por conta, possivelmente, do fato de que a Espanha não é os Estados Unidos,
o que representa distintas apreensões sobre como o racismo institucional poderia ser
verificado cotidianamente. A Espanha é União Europeia, onde, de acordo com esta ideia
errônea de parte da população, não haveria racismo. O ponto principal de Ouled é que,
mesmo dentro dos setores mais progressistas, a discussão sobre o racismo não tem forças
para germinar. Além disso, todo esse debate ocorre em um contexto de auge da
ultradireita no nível político e social, trazendo a lembrança dos governos nazifascistas,
levando o autor a se questionar sobre uma possível aliança entre fascismo e racismo.

261

A reunião ministerial de 22 de abril de 2020 do Governo Bolsonaro foi gravada e levada a público. Nela, o
então Ministro da Educação Abraham Weintraub disse: “Ele tá querendo transformar a gente numa colônia.
Esse país não é… odeio o termo ‘povos indígenas’, odeio esse termo. Odeio. O ‘povo cigano’. Só tem um povo
nesse país. Quer, quer. Não quer, sai de ré (…) É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser
branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô! Acabar com esse
negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo, não pode ter ministro que acha que é melhor do que o
povo. Do que o cidadão. Isso é um absurdo, a gente chegou até aqui” (SIMON, 2020).
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Segundo o jornalista, o antifascismo tem o importante trabalho de reconhecer as
lutas antirracistas, embora nem sempre o faça ou queira fazê-lo por acreditar que o
movimento perderia sua força caso o fizesse. Assim, relega-se o racismo a uma questão
secundária, reduzindo as análises exclusivamente à perspectiva de classe. Citando o
pensamento decolonial de García Lopez, o texto argumenta que “a luta contra o racismo
é antifascista quando se coloca a partir ‘de uma crítica a um sistema capitalista construído
sob a legitimidade de discursos que priorizam grupos sociais […]” – por isso, o antirracismo
“deve ter uma estratégia política, um projeto de interpelação direta contra o capitalismo
racial” (LOPEZ apud OULED, 2022).
Assim, a partir das reflexões provocadas por ambos os textos, este comentário,
muito embora pretenda contribuir para a compreensão do cenário brasileiro
contemporâneo, não deixa de situá-lo no contexto global. O primeiro momento do artigo
se dedica aos contornos da relação entre capitalismo, racismo e fascismo. Neste ponto,
como forma de se construir teoricamente a comunicação entre as lutas antifascista e
antirracista, partiremos da análise da conjuntura social presente da pandemia de Covid19 como um aspecto viável, dentre vários outros possíveis, para se observar o caráter
racista das relações sociais. A partir desta reflexão inicial, desenvolvemos a ideia de que
tais relações não são externas ou exceções sociais, mas fazem parte da forma como a
sociedade produz e se reproduz sob o modo de produção capitalista. Elaborado este
ponto, apresentamos o que compreendemos como fascismo e como este se comunica
com racismo e capitalismo. Por fim, discutimos os horizontes para a necessária unidade
da luta antirracista, antifascista e anticapitalista.

II - A relação entre capitalismo, racismo e fascismo
Contextualização do debate no Brasil contemporâneo

Pretendemos, nesse item, enfocar a relação íntima e entrelaçada que existe entre
os três eixos: capitalismo, racismo e fascismo. Essa relação se escancara ainda mais em
momentos de crise, mas está presente na dinâmica diária das relações sociais, seja em
operações policiais que matam jovens negros, como é o caso de João Pedro no Rio de
Janeiro (São Gonçalo), Breonna Taylor em Louisville e George Floyd em Minneapolis, seja
no caso do menino Miguel em Recife, seja no descaso estatal e da sociedade civil com
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negros e indígenas morrendo de Covid-19. A partir da conjuntura de crise social no
presente, intensificada pela pandemia do novo coronavírus, iremos observar o curso do
atual contexto para, posteriormente, apresentar teoricamente o entrelaçamento entre os
eixos acima mencionados.
O primeiro caso confirmado de Covid-19 no país foi de um homem, morador de
São Paulo, que havia passado férias na Itália. Os demais casos iniciais, a propósito, foram
de pessoas de classe média alta e que retornavam de viagens internacionais; porém,
rapidamente, como bem reporta Lupion (2020), o vírus “desceu na hierarquia social” e se
espalhou para classes pobres. As habitações próximas, com pouca ventilação, muito
comuns nas principais periferias e favelas das metrópoles brasileiras, mostrou quão difícil
é efetivar o isolamento social. De toda forma, não precisaria da Covid-19 para se observar
essa questão sanitária, tendo em vista o grande número de casos de tuberculose na
Rocinha/RJ, por exemplo: em 2014, o país registrou mais de sessenta mil casos dessa
doença infecciosa transmitida pelo ar, colocando o Brasil na 17ª posição entre países que
concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo (BETIM, 2015). Juntam-se a isso o
pouco ou quase inexistente acesso à água encanada, número alto de moradores por
domicílio e a insegurança financeira que impossibilita o isolamento social e impõe a
necessidade de sair para trabalhar (LUPION, 2020).
A pandemia desencadeou uma crise de saúde, causando não só um problema de
logística (a quantidade de leitos hospitalares versus a grande quantidade de doentes), mas
também ao expor a necessidade de sistemas públicos de saúde capazes de atender toda
a população. Ela aprofundou, ainda, a crise econômico-financeira que já estava em curso
desde 2007, em virtude de ter diminuído a produção e circulação de mercadorias com a
quarentena. Dessa maneira, atingiu-se a sociedade na forma em que se relaciona, produz,
vive e sobrevive. Vale reforçar, portanto, que a pandemia não criou o colapso social hoje
experimentado; apenas o potencializou e o levou ao limite.
Como bem expõe Lapavitsas, “a crise econômica desnuda completamente o
capitalismo contemporâneo” (LAPAVITSAS, 2020). Afinal, o atual regime neoliberal, com
sua agenda de suposta estabilização de inflação, de redução de gastos sociais e que
mercantiliza ainda mais as relações sociais, significou a falibilidade de infraestrutura
básica de saúde e a baixa assistência para resguardar socioeconomicamente
trabalhadoras e trabalhadores assalariados e informais neste momento. Trata-se de um
regime de acumulação que se baseia na redução da destinação de recursos estatais para
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políticas públicas e estimula, ainda, que a população supra suas necessidades através do
mercado.
Apesar da gravidade do cenário, setores empresariais e governamentais não
tardaram em se posicionar pela volta das atividades laborativas em larga escala. O
discurso de retorno ao trabalho (ou sua intensificação, para quem nunca pôde estar, de
fato, em isolamento) pode ser explicado pela centralidade do controle das relações de
trabalho para a autovalorização do capital. Isso se evidencia pelo fato de que é a
mercantilização da força de trabalho que viabiliza a existência social do processo de
autovalorização do capital, que se alicerça na divisão racial do trabalho.
Às desigualdades de classe e raça, soma-se a questão da ineficiente
operacionalização do auxílio emergencial (que, por si só, já se mostrou insuficiente para
garantir a subsistência), centralizada na Caixa Econômica, que se pautou pela exclusão
tecnológica e pela desconsideração da rede de assistência social. Note-se também que,
mesmo para quem se encontra formalmente inserido no mercado de trabalho, a
precariedade das relações laborais e as reiteradas Medidas Provisórias trabalhistas, uma
vez mais, impõem a transferência dos custos da crise para a classe trabalhadora (e com
mais impacto para a classe trabalhadora não branca). Atrelando essas reflexões aos dados
sobre divisão racial do trabalho no Brasil a seguir expostos, fica patente quais são os
trabalhadores cujas vidas são expostas de forma mais intensa durante a pandemia.
As atividades de cuidado pessoal e de circulação de mercadorias,
majoritariamente exercidas por trabalhadoras e trabalhadores negros, intensificam-se no
cenário da Covid-19. Com relação aos entregadores ciclistas de aplicativo, por exemplo,
grupo altamente exposto aos riscos da pandemia e desprovido de garantias trabalhistas
e sociais em sentido amplo, a pesquisa realizada pela Aliança Bike (2019, p. 6), sobre o
perfil sociodemográfico, demonstra que 71% se declararam pardos ou negros, que
exerciam jornadas todos os dias da semana de 9 a 10 horas por dia, percebendo cerca de
R$992,00 por mês. Além disso, eram, em sua maioria, jovens.262
A propósito, vale notar que uma série de movimentos grevistas e de protestos dos
trabalhadores por plataformas digitais de entrega tem sido verificada em todo mundo,
com destaque para as paralisações internacionais dos dias 22 de abril e 1º de julho de
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Além disso, pesquisas de 2020 apontam que, durante a pandemia de Covid-19, verificou-se uma piora nas
condições de trabalho dos entregadores (o que se reflete, por exemplo, em aumento de jornadas e redução
de rendimentos). Cf., dentre outros, ABÍLIO et al., 2020.

305

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

2020, bem como para os movimentos que, desde então, intensificam-se também no Brasil
(como o breque dos aplicativos de 1º de julho e os subsequentes). As contradições do
discurso ideológico do empreendedorismo e de uma suposta autonomia, que vela a
mercantilização da força de trabalho nas chamadas relações laborais uberizadas, fazemse cada vez mais perceptíveis no cenário delineado pela pandemia.
Especificamente quanto à divisão racial do trabalho no Brasil, o informativo
Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicado pelo IBGE em novembro de
2019, expõe as desigualdades no mercado de trabalho. Retomando os dados da PNAD
2018, o informativo aponta que os trabalhadores negros e pardos compõem 64,2% no
indicador de desocupação e 66,1% da força de trabalho subutilizada. Além disso, no ano
de 2018, receberam o equivalente a 57,5% dos rendimentos dos trabalhadores brancos
(IBGE, 2019). Com relação ao ano-base de 2019, o informativo do IBGE Rendimento de
todas as fontes 2019, publicado em 2020, indica que as pessoas brancas obtiveram
rendimentos 29,9% superiores à média nacional, ao passo que os das pessoas negras e
pardas foram, respectivamente, 27,5% e 25,5% inferiores a tal média (IBGE, 2020b).
Sobre os impactos iniciais do aprofundamento da crise social no contexto da
pandemia, dados do IBGE, relativos ao trimestre finalizado em abril de 2020, já indicavam
que a taxa de desocupação atingiu a casa de 12,8 milhões (o que representava 898 mil
pessoas a mais do que aquilo que havia sido verificado no levantamento anterior).
Perderam-se, nesse mesmo período, 4,9 milhões de postos de trabalho, se comparado
com o trimestre imediatamente antecedente. Dos postos perdidos, 3,7 milhões diziam
respeito a trabalhos informais. Mesmo nas relações de emprego formalizadas, houve
forte queda, observando-se somente 32,2 milhões de trabalhadores que possuíam
carteira de trabalho assinada (IBGE, 2020a). Se, como visto, a população não branca é a
mais afetada pelo desemprego e, consequentemente, pela precarização e informalização
das relações de trabalho, esses trabalhadores são também os mais atingidos pelos
impactos da crise econômica agravada pela pandemia. O racismo, a um só tempo, funda
e agudiza a desigualdade social presente no conflito-trabalho, e deteriora ainda mais as
condições de vida e trabalho da população não branca.
O cenário da pandemia, de fato, possibilita observar de forma mais aparente o
racismo no Brasil contemporâneo. Em comunicado, Michelle Bachelet, alta Comissária das
Nações Unidas para os Direitos Humanos, afirma que em São Paulo, os negros têm 62%
mais chance de morrer de Covid-19 do que pessoas de cor branca. Também cita o caso da
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França, onde o departamento de Seine Saint-Denis, que abriga muitas minorias,
concentra altos níveis de mortalidade pela enfermidade (ONU NEWS, 2020). A doença
tem se mostrado mais letal para a população negra brasileira (MENA, 2020), ainda mais
quando se adiciona a variável classe. A questão, portanto, exige um pouco mais de
reflexão.
O que essa conexão entre ambas as variáveis poderia nos mostrar? Verifica-se,
portanto, uma expressiva desigualdade racial na determinação das possibilidades de
prevenção e enfrentamento da pandemia. Se as principais indicações sanitárias passam
pelo distanciamento social e pela higienização das mãos e produtos, as condições de
moradia e acesso à água e ao saneamento são fatores cruciais para dificultar o
alastramento do vírus. Retomando dados da PNAD 2018, o informativo do IBGE (2019)
aponta que o índice de população negra ou parda residindo em local sem coleta de lixo é
de 12,5% (contra 6% para os brancos), sem abastecimento de água por rede geral é de
17,9% (e de 11,5% para os brancos), sem um serviço ao menos de saneamento é de 44,5%
(27,9% para os brancos) e com adensamento excessivo é de 7% (contra 3,6% para os
brancos).
Em entrevista à ONU Mulheres, Karine Santana263 aponta que o racismo conduz à
reafirmação de que “a determinação social do processo de saúde, adoecimento e morte
está diretamente associado com a adoção do projeto de desenvolvimento pautado na
necropolítica”.264 A pesquisadora indica também a necessidade de implementação da
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, do registro do quesito cor em
fichas de notificação, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da aproximação e
estabelecimento de parcerias com movimentos sociais e institutos de pesquisa, dentre
outras políticas públicas (ONU, 2020).
Nesse sentido, a pesquisa realizada por cientistas da Universidade Federal de
Pelotas em uma amostra nacional realizou testes rápidos/sorológicos para verificar a
porcentagem da população brasileira que já teve contato com o vírus. Foram escolhidas
136 cidades no país e o plano era coletar amostras de 250 pessoas em cada cidade; foram
coletados dados viáveis de 90 cidades, com 25.025 participantes. A pesquisa constatou
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Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde, e professora de Saúde Coletiva.
A necropolítica, nas palavras de Mbembe (2015, p. 146), traduz “formas contemporâneas que subjugam a
vida ao poder da morte”. Em sua argumentação, aponta que o conceito de biopoder não é suficiente para dar
conta desse fenômeno em suas novas facetas e em suas relações com o colonialismo na chamada
“modernidade tardia” (Idem).
264
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que 1,4% de toda a população testou positivo e, ao estratificar esse percentual por raça,
entre a população branca apenas 0,6% testou positivo; na população negra, a
porcentagem foi de 2,1% e na população indígena, de 3,7% 265 (HALLAL; et. al, 2020a). Os
números indicam que classe e raça se encontram, trazendo resultados ainda mais
devastadores para populações pobres e não brancas no país.
Na mesma linha, Dennis de Oliveira (2020) observa que “a epidemia da covid-19
desvelou a iniquidade do neoliberalismo”, uma vez que a agudização da crise econômica
– que já se encontrava em curso – intensificou as desigualdades sociais e as tornou mais
explícitas. Sustenta também que essas desigualdades, no contexto da pandemia,
evidenciaram ainda mais o racismo fundante da sociabilidade capitalista. Ao recobrar as
manifestações antirracistas nos Estados Unidos, desencadeadas, sobretudo, pelo
assassinato de George Floyd, Oliveira (2020) delineia os contornos da onda de protestos
que se difundiu mundo afora: “um protesto que expressa um represamento de
sentimentos de consternação tendo em vista o crescimento significativo de assassinatos
de jovens negras e negros nas periferias, que este ano, mesmo em tempos de isolamento
social, cresceu mais de 50%.”
Ainda sobre racismo, violência policial e letalidade da população negra, é válido,
igualmente, mencionar o cenário espanhol aportado por Youssef Ouled. Em seu texto, o
jornalista aponta para o movimento Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en
España (CNAAE), bem como para o argumento da CNAAE de que, para denunciar o
racismo, não é necessário apenas perquiri-lo para além do Atlântico – uma vez que ele
também desencadeia miséria e mortes dentro da própria Espanha. Prossegue Ouled
(2020) em seu texto: “Nos últimos seis meses, Imad Eraffali e Daniel Jiménez perderam a
vida sob custódia policial, ambos na mesma delegacia de Algeciras e por supostos
suicídios. Seus nomes não são os únicos: Ilias, Mame, Manuel, Bouderbala, Marouane,
Samba, Idrissa… a lista é longa.”
Sobre o tema e suas implicações no cenário brasileiro, o informativo
Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil do IBGE demonstra que a taxa de
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Alguns meses após a publicação desse survey, os autores publicaram resultados de nova pesquisa em que
comparam os resultados de duas pesquisas domiciliares sorológicas sucessivas em todo o país. Nessa segunda
publicação, no aspecto racial, os resultados foram semelhantes; a prevalência de infecção pela doença entre
os indígenas foi de 6,4% (4,1–9,4) em comparação com 1,4% (1,2–1,7) entre os brancos. No quesito
socioeconômico, a prevalência na camada mais pobre foi de 3,7% (3,2–4,3) em comparação com 1,7% (1,4–
2,2) na camada mais rica (HALLAL; et. al., 2020b).
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homicídio da população negra e parda supera a da branca em todas as faixas etárias, mas
é especialmente alarmante no que concerne à juventude. Tomando o ano-base de 2017,
o informativo aponta que, no grupo de 15 a 29 anos, a taxa de homicídio (por cem mil
jovens) de negros e pardos foi de 98,5, enquanto a de brancos foi de 34,0. Quanto aos
jovens do sexo masculino, essa taxa alcançou 185,0 para negros e pardos, ao passo que a
de jovens brancos ficou na faixa de 63,5 (IBGE, 2019).
A respeito das relações entre violência policial, desigualdade racial e Covid-19, a
Anistia Internacional, a Justiça Global e o Coletivo Papo Reto, em nota pública de maio de
2020, cobraram explicações do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério
Público Estadual a respeito das operações policiais realizadas na pandemia. 266 Em trecho
da nota, afirmam que estas operações, conduzidas durante a recomendação de
isolamento social, “prejudicaram as medidas de proteção adotadas pelos moradores da
comunidade” e as “atividades assistenciais de emergência, como distribuição de cestas
básicas.” A nota ainda observa que “o uso excessivo da força policial, inclusive o uso
desnecessário da força letal, coloca em risco os direitos humanos de todas as pessoas”
(ANISTIA INTERNACIONAL, 2020).

Aprofundamento do aporte histórico e teórico sobre as imbricações entre racismo,
fascismo e capitalismo

A partir de um contexto atual e mais aparente, sensível ao olhar, extraímos dados
que permitem evidenciar que a crise social atinge de forma mais intensa o setor não
branco e pobre da sociedade. Essa correlação entre raça e classe não se dá ao acaso ou
se configura como algo externo à forma como se dão as relações sociais; ao contrário, ela
as constitui. Essa elaboração parte de uma teoria que busca compreender a sociedade em
suas múltiplas dimensões, ou seja, entender as relações sociais racistas que lhe são
subjacentes pensando como a sociedade produz e reproduz materialmente a própria vida.
A dinâmica de estímulo e fortalecimento do racismo se deu e se dá dentro de um
contexto social global: de acumulação capitalista. Autores como C.R.L. James (2010),
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No dia 05 de junho de 2020, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin concede, em decisão
liminar, a proibição de operações policiais em comunidades e favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia
de Covid-19, exceto em “hipóteses absolutamente excepcionais”. A decisão foi confirmada pelo Plenário em
05 de agosto de 2020. De acordo com a decisão, portanto, as operações são restritas a casos excepcionais,
devendo ser informadas e acompanhadas pelo Ministério Público estadual (NOTÍCIAS STF, 2020).
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autor da obra Os jacobinos negros, e Eric Williams (2012), autor de Capitalismo e
Escravidão, investigaram, respectivamente, a revolução escrava em São Domingos, atual
Haiti, e suas contradições com a Revolução Francesa, narrando como essa ação
revolucionária dos antigos escravos negros confrontou a burguesia imperialista francesa
e resultou na conquista da liberdade e na Revolução do Haiti em 1791. Observaram
também a relação do comércio escravista transatlântico com a ascensão capitalista
industrial da Inglaterra, constatando as relações contraditórias entre capitalismo e
escravidão, e percebendo esta última como um fenômeno econômico e central para a
formação do capitalismo industrial britânico.
Isto é, havia uma análise que compreendia a unidade orgânica dos eventos da
Europa e Ásia com os das Américas, identificando como a construção da nova sociedade
moderna capitalista se entrelaçava com a escravidão. Em síntese, com uma proposta que
se esforça por analisar a constituição racista das relações sociais, observaram que ela se
deu em meio a relações sociais capitalistas. A escravização massiva de povos negros
africanos e nativos americanos ocorreu em um contexto de relações mercantis que se
valia do trabalho dos primeiros para viabilizar a industrialização europeia e a acumulação
capitalista no mundo.
A partir da compreensão de que a realidade é apenas uma, entendemos que é
nela que todas essas relações se dão e se conectam. Dessa forma, enfrentar o racismo nas
relações sem entender também como o capitalismo nelas opera, impede que se
compreendam os vários elementos e condições necessários à estruturação da sociedade
capitalista. As elaborações teóricas de Eric Williams nos serão essenciais para desenvolver
uma perspectiva que compreenda essa noção de entrelaçamento de condições sociais. O
racismo que hoje se evidencia, como fora exposto acima, se sustenta por laços diversos
(culturais, econômicos e políticos), e não apenas por ideias de preconceito contra um
determinado grupo. O racismo em face do não branco foi construído historicamente
dentro de um contexto e assim se reproduz na vida material e cotidiana. O começo mais
observável dessa relação foi com a escravidão sistemática de negras, negros e indígenas
e com a criação de uma hierarquia racial com imperativos econômicos capitalistas que
desumaniza essas pessoas.
Williams aponta que a escravidão fora uma “instituição econômica de primeira
importância”, mesmo sendo vista como um “recurso odioso” (2012, p.32), afinal, com o
trabalho compulsório, evitava-se que o trabalhador assalariado optasse por cultivar a
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própria terra, que era abundante no Novo Mundo. De acordo com o autor, a escravidão
como necessidade para produção se deu em virtude da reduzida população na Europa no
século XVI, não havendo quantidade necessária de trabalhador livre para produção em
grande escala. O autor desenvolve a tese de que a questão primeira para se valer da
escravidão fora econômica e não racial, o que ocorrera, contudo, posteriormente. “Com
isso deu-se uma feição racial ao que é basicamente um fenômeno econômico. A
escravidão não nasceu do racismo: pelo contrário, o racismo foi consequência da
escravidão” (WILLIAMS, 2012, p. 34).
Ainda conforme o historiador, nas colônias da Inglaterra inicialmente se usaram
os nativos como escravizados, o que não se sustentou por longo período de tempo. A
escravização indígena não fora de fato proibida, porém ela foi menos empregada por ser
menos vantajosa economicamente. O sucessor do nativo foi o branco pobre, por meio da
instituição da indenture servants, que tinha um contrato de serviço a termo com privação
temporária de liberdade do contratado; entretanto, a partir do século XVII essa forma de
trabalho se revelou menos interessante quando o desenvolvimento industrial europeu
passou a precisar dessa população para formar a classe trabalhadora das nascentes
indústrias inglesas. Dessa forma, a Inglaterra, já em 1680, havia recorrido à África para
adquirir a mão de obra para o Novo Mundo.
A partir de então, a escravidão negra passa a ser cada vez mais empregada nas
Américas. Dessa maneira, as justificativas raciais para a escravidão ocorrem como forma
de racionalização posterior e com intuito de naturalização de uma ordem social e
econômica existente; a desumanização dos povos negros se impõe no momento em que
as colônias precisavam de mão de obra barata e abundante (WILLIAMS, 2012).
Historicamente, portanto, a escravidão negra e o consequente comércio transatlântico
entre Américas, Europa e África, para a obtenção e comercialização dessa então
denominada mercadoria (os escravizados africanos), foram fundamentais para a
industrialização inglesa e para o processo de acumulação capitalista global. A sociedade
moderna capitalista se fez com a imposição do modo de produção capitalista no mundo
e com a desumanização de pessoas não brancas ao longo desse processo.
Williams analisa especificamente as colônias inglesas, havendo particularidades
históricas no que diz respeito às outras colônias nas Américas. Porém, o autor nos
apresenta uma perspectiva que procura integrar o fato escravidão racial com os
acontecimentos e contexto globais, trazendo a categoria capitalismo como forma de
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atribuir maior inteligibilidade à compreensão do racismo que se constitui com a
escravização massiva de negros e indígenas. É esta a lição teórica que nos fornece uma
forma de compreensão da complexidade das relações sociais, ou seja, a escravidão racial
como categoria econômica significa que ela se tornou essencial para a reprodução
material da vida de toda uma sociedade, constituindo uma das dimensões de como essa
sociedade se relaciona.
No mesmo sentido, Anderson (2019) recupera trecho de carta de Marx a Pável V.
Ánniekov de 1846, em que ele identifica a escravidão como categoria econômica de
grande importância, pois sem ela não haveria algodão e sem este, não haveria indústria.
Foram as colônias e a escravidão que criaram o comércio mundial, aspecto necessário
para o capitalismo global. A partir desta perspectiva, podemos compreender o processo
de escravização moderna nas colônias intimamente conectado com o processo de
acumulação capitalista. Dessa forma, a construção das Américas teve em sua base a
escravidão de cunho racial que viabilizou o capitalismo global.267
No período pós-abolição, aquela mão de obra escravizada continua a ser
mercadoria, agora assalariada, mas não menos desumanizada, já que este grupo ainda
perfaz “a carne mais barata do mercado”. A escravização moderna pautou também os
futuros contornos de uma dimensão de divisão racial social do trabalho, ou seja, há
diferenças embasadas na racialização para determinar valor e preço da força de trabalho,
viabilizando a redução do preço para a classe trabalhadora no geral e, de forma ainda
mais intensa, para esse grupo no particular. Em uma sociabilidade em que a obtenção dos
meios materiais necessários para a própria sobrevivência depende do salário que se
consegue ao vender a força de trabalho, a redução do preço dessa força em virtude de
uma divisão racial atinge todos os aspectos da vida.
Observamos, portanto, que a autovalorização do capital só é possível por meio da
extração de valor viabilizada pela mercantilização da força de trabalho (MARX, 2017), que
é socialmente delineada conforme critérios raciais e de gênero, processo social cujos
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Karl Marx (2017, p. 372), no livro I d´O Capital, nos apresenta sua célebre frase de que “o trabalho não
pode se emancipar na pele branca onde na pele negra ele é marcado a ferro”. Como bem nos aponta César
Mortari Barreira, em uma frutífera revisão desse texto, essa frase em alemão informa uma relação de
“imputação”, em que o trabalho em pele branca não pode se emancipar onde ele está marcado em pele
negra. Além do mais, neste trecho, quando se fala em trabalhos de peles distintas, não se refere ao trabalho
útil, mas, sim, ao trabalho abstrato. O trecho, portanto, defende que “enquanto um trabalho não se libertar
o outro não se liberta, que o trabalho de um (de pele branca) subordina o outro (de pele negra)”, nas exatas
expressões de César Mortari Barreira.
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contornos estão longe de ser a-históricos ou axiologicamente neutros: a divisão social do
trabalho no capitalismo imbrica-se diretamente com o racismo e o patriarcalismo (cf.
DAVIS, 2016). Assume, assim, um caráter de divisão racial, sexual e territorial do trabalho.
Afinal, toda formação histórica da classe trabalhadora brasileira e, paralelamente, da
dinâmica das relações de trabalho no país, alicerçou-se, notadamente, nesses fenômenos
sociais basilares e interdependentes.
O ponto principal a ser destacado aqui, portanto, é que trazer o capitalismo como
categoria sociológica e analítica central nos permite conferir inteligibilidade à
compreensão do racismo nas relações sociais e de nosso histórico escravista. O racismo
não se limitaria a ideais preconceituosos existentes em uma sociedade, mas perfaz uma
dimensão constituinte da forma/modo como produzimos todos os aspectos de nossa
vida, ou seja, da forma como produzimos mercadorias e reproduzimos relações sociais.
Com o aporte teórico e histórico dos parágrafos anteriores, pretendeu-se
discorrer sobre a imbricação social entre racismo e capitalismo. A partir de agora, e sem
dispensar a contribuição direta da argumentação anterior, a escrita se propõe a investigar
em que medida o fascismo pode ser entendido em conexão com essa perspectiva de
análise. Tal esforço se deve, como já explicitado desde o início do artigo, à tentativa de
alicerçar uma compreensão entrelaçada entre as pautas antirracistas, antifascistas e
anticapitalistas. Essa tentativa se justifica, sobretudo, se tomarmos em consideração o
contexto contemporâneo e os movimentos sociais que se debruçam sobre essa agenda.
A literatura sobre fascismo tende a identificar seu surgimento com uma espécie
de inovação política do século XX, mais especificamente enquanto um movimento que
teria aparecido a partir do Fasci di Combattimento de Mussolini, em março de 1919 (cf.,
dentre outros, PAXTON, 2004). Igualmente, os autores clássicos sobre o tema costumam
apontar para a existência de certo espanto histórico das sociedades europeias com a
ascensão do fascismo em seus territórios no século passado: devido à “ideia de civilização
como herança natural das nações europeias, […] muitas pessoas reagiram a
acontecimentos tais como a clara recaída dos nacional-socialistas no barbarismo no
começo com incredulidade […]” (ELIAS, 2012, p. 353). A crença na marcha civilizatória e
na ideologia do progresso levara a Europa a subestimar a possibilidade de que tais
fenômenos limítrofes de violência pudessem ocorrer ainda naquele período histórico e,
além disso, dentro de suas fronteiras.
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Ocorre que a violência sistemática praticada pelo próprio Estado moderno (que,
não obstante, supunha-se constituir a organização mais avançada de sociabilidade
humana), bem como o discurso de ódio e de superioridade racial subjacente às
experiências fascistas então ascendentes, não parecem ter surgido enquanto uma
novidade política do século XX. Esse mesmo Estado moderno já empreendia, há muito,
processos de violência explícita colonial e de escravização mundo afora – processos que,
a propósito, configuraram o cerne da acumulação de riquezas que possibilitou a formação
do capital industrial (cf., novamente, WILLIAMS, 2012). É possível dizer que as bases
histórico-sociais para o fascismo, portanto, não são inauguradas no século XX, tampouco
se descolam, histórica e socialmente, do racismo e da acumulação capitalista.
Na bibliografia comentada deste livro, foram abordados textos de George
Padmore e George Breitman (Albert Parker), que fornecem uma crítica radical negra 268
capaz de analisar de forma articulada as lutas antifascista e antirracista. O primeiro aponta
que o fascismo tem como origem as práticas empregadas pelas democracias liberais às
colônias; todas as atrocidades perpetradas pelo império britânico, por exemplo, contra os
povos negros e indígenas nas colônias americanas e africanas (PADMORE, 2022). O
segundo, em sentido similar, expõe como a política nazifascista apenas replica a forma
como os Estados Unidos tratam o Negro norte-americano (PARKER, 2022). O ponto aqui
trazido pelos autores é a violência e desumanização em ambos os processos.
De um lado, temos um momento histórico em que, num ímpeto imperialista de
acumulação capitalista, os países com democracias liberais colonizaram outros países se
valendo de práticas violentas que subjugavam, desumanizavam e escravizavam os povos
locais; usando um arcabouço racista para tanto. De outro, tem-se a mesma prática,
violenta, racista e desumanizante, agora dentro das fronteiras europeias com o
nazifascismo. Césaire (1978) aponta que antes de sofrer o nazismo, a Europa o tolerou e
o absolveu, por ser, até então, aplicado somente aos povos não europeus. Obviamente,
há particularidades em cada momento histórico; mas as formas racistas de
disciplinamento, repressão e violência empregadas em larga escala pelo nazifascismo já
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Definição dada pelo pesquisador do LEICC/UERJ Vinícius Lima da Silva em comentário intitulado “A
circulação de uma crítica antifascista, anticolonialista e antirracista: um comentário à Tese sobre a Questão
Negra (1922) e à Resolução sobre o fascismo (1923)” publicado neste livro. Como define o autor, trata-se de
uma crítica radical por explicitar a base comum em que se assentavam tanto as democracias liberais quanto
os governos fascistas: o imperialismo.
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eram os mesmos métodos empregados nas colônias e em trabalhadores negros
formalmente não escravizados, mas submetidos a um apartheid racial.
O empreendimento colonial, como tratado acima por meio do aporte teórico de
Williams (2012), foi essencial para a imposição do modo de produção capitalista no
mundo e das relações sociais racistas. O nazifascismo, empregando táticas igualmente
racistas, atualiza essa dinâmica por também se basear em uma lógica de desumanização
de raças por ele determinadas como inferiores. Aliás, todo o processo de teorias de
eugenia e de inferiorização racial a que foram submetidos os judeus e ciganos na
Alemanha nazifascista, por exemplo, é evidência dessas práticas racistas.
Até aqui, observamos dois pontos de análise que se convergem em alguma
medida. Os empreendimentos imperialistas coloniais e os governos nazifascistas, ambos,
valeram-se de recursos racistas para se impor. As técnicas identificadas como fascistas
pelas democracias liberais europeias e estadunidense eram impostas por elas mesmas às
colônias e aos não brancos. Se, nesses momentos históricos, a escravização com base na
raça, as formas de apartheid racial e as teorias científicas sobre superioridade racial eram
recursos evidenciados, Oliveira, autor de um dos textos ora comentado, traz correlações
com o atual governo brasileiro. Ele parte, justamente, dessa relação entre fascismo e
racismo, apesar de se tratar de momentos históricos distintos, observando a utilização de
recursos racistas também diferentes. O autor analisa a tendência fascistizante do governo
(totalitário, em suas palavras) de Bolsonaro, e retoma a frase do então ministro
Weintraub sobre as expressões “povos indígenas ou quilombolas” e a necessidade de
substituí-las pela expressão “povo brasileiro”, trazendo a proposta de unificação de uma
sociedade (plural e heterogênea), tornando-a tão autoritária quanto o seu Estado.
Tem-se, com isso, uma sociedade sem diferenciações, sem minorias dissidentes.
Ao fim, tem-se uma ordem autoritária que deve viabilizar a acumulação capitalista, como
abordaremos na sequência, e uma sociedade igualmente autoritária e sem espaço para
dissidentes, que deve projetar aquele povo que tenha “condições estruturais de se incluir
neste modelo de reprodução do capital” (OLIVEIRA, 2022; p. 291). Este povo é a classe
dominante branca do país. Dessa forma, excluem-se tanto os negros, indígenas e
quilombolas, por exemplo, quanto suas demandas econômicas, sociais e identitárias. Há
o apagamento desses povos e de suas circunstâncias, com aparente elevação destes ao
patamar de povo brasileiro, igual aos demais. Aparente porque, apesar de real em termos
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formais, implica em escamotear direitos de reparação e de proteção do modo ancestral
de vida desses povos, por exemplo.
Materialmente, haveria a diminuição e banimento de políticas e legislações
destinadas à proteção diferenciada a povos historicamente marginalizados, subjugados e
desumanizados no país, para que fiquem sob a guarida de proteção uniformizada
fornecida ao povo brasileiro; pouco se importando com a configuração social que,
consequência desse processo histórico racista, coloque a classe branca capitalista no topo
da pirâmide. O recurso racista aqui em ação é o de homogeneizar a sociedade,
esquecendo deliberadamente tanto o histórico de subjugação a que tais povos foram
submetidos ao longo da história escravista brasileira, quanto o fato de que a posição de
subalternidade que ocupam atualmente, se dá justamente em razão desse histórico.
Dessa maneira, as necessidades e demandas específicas desses povos também se
evaporam.
Além dessa relação com o racismo, Oliveira, resgatando Marcuse, defende que
uma ordem totalitária ganha força quando o modelo liberal não mais consegue garantir a
reprodução capitalista. Nesse momento, a partir dessa análise, podemos recuperar
também as correlações entre fascismo e capitalismo. Tendo em vista as limitações
metodológicas deste artigo, não temos condições de esmiuçar e dialogar com o
argumento de Marcuse, tampouco com as possíveis chaves interpretativas de
comparação entre termos como totalitarismo, fascismo e autoritarismo. Nossa opção
argumentativa aqui, ao revés, passa, simplesmente, pelo alerta sobre os perigos de se
pensar em antifascismo de forma desconectada do horizonte anticapitalista.
Um primeiro risco que se corre, ao se olvidar essa relação, deriva do fato de tomar
determinados discursos fascistas em sua literalidade e de forma desencarnada dos
processos históricos reais. Nesse sentido, em A anatonomia do fascismo, Paxton (2004)
aponta para os problemas de se tentar compreender o fenômeno fascista a partir de
elementos mínimos fixos, tais como as menções a termos como antissemitismo,
anticapitalismo ou antimodernismo, até porque as incoerências entre discurso e prática
fascistas são viscerais. Observa, por exemplo, o apoio inicial de proprietários de terra
judeus a Mussolini, ou mesmo a não concretização das prometidas atitudes
anticapitalistas. Na verdade, o que se verificou foi uma exacerbação da violência contra
os grupos socialistas, uma vez que o fascismo não se opunha à exploração capitalista em
si (podemos dizer, inclusive, que dela se nutria e se nutre). Diante dessas contradições,
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Paxton pugna por uma tentativa mais apurada de se compreender o fenômeno fascista:
ao invés de buscar dicotomias e literalidades, a ideia seria acompanhar sua trajetória e
suas complexidades.
Trindade (1974, p. 237), ao analisar o integralismo brasileiro e ao aproximá-lo das
experiências fascistas, chega a conclusões similares. Anota que, dentre os “inimigos”
discursivamente alegados pelo movimento, figuravam “o liberalismo, o socialismo, o
capitalismo internacional e as sociedades secretas vinculadas ao judaísmo e à maçonaria”.
Observa, ainda, que, embora os textos integralistas com frequência aplicassem linguagem
anticapitalista, o movimento não propunha sua superação – ao contrário. A título de
exemplo, a propriedade privada é tida como natural e fundamental no Manifesto
Integralista. Essa constatação se alinha com a observação supramencionada de que a
suposta crítica ao capitalismo, no fundo, é apenas aparente.
Este é um primeiro ponto que destacamos. Tanto Paxton (2004), que analisou o
fascismo na Europa que surgiu no entre guerras na década de 1920 e 1930, quanto
Trindade (1974) que analisa o Integralismo brasileiro e o aproxima das formas fascistas de
governo europeu, apontam que em nenhuma dessas experiências houve ruptura com o
capitalismo, embora discursos anticapitalistas fossem adotados. Teóricos marxistas que
se dedicam a pensar sobre o fascismo vão além e estabelecem uma relação mais profunda
entre fascismo e capitalismo; este é o segundo ponto que levantamos. Os debates
marxistas sobre o assunto são extensos, por isso nos centramos nas observações de Boito
Jr. (2021) que, inspirado nos autores marxistas Palmiro Togliatti, Georgi Dimitroff, Daniel
Guérin e Nicos Poulantzas, expõe que o fascismo original, como ele denomina esse
movimento do entre guerras, fazia crítica ao grande capital e aos financistas a partir de
uma posição conservadora pequeno-burguesa. Ainda de acordo com este autor, os
movimentos fascistas daquele momento histórico foram cooptados pelo capital
monopolista para confrontar o período de hegemonia política do médio capital. Dessa
forma, o autor conclui que o fascismo é uma forma de exceção do Estado capitalista. Por
essa razão que compreender o fascismo perpassa por inserir na análise também o
capitalismo.
Ainda no espectro de autores marxistas, como observou Clara Zetkin, o fascismo
não é apenas um fenômeno militar, mas também político e ideológico (ZETKIN, 2019, p.
53). A construção de ideários e discursos próprios joga um papel importante nos
empreendimentos fascistas. A essa altura, podemos apontar um segundo risco que se
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corre ao olvidar a relação entre fascismo e capitalismo: trata-se da naturalização de
processos históricos de imbricação entre capitalismo e experiências fascistas. A
subjugação e o discurso de desumanização de outros povos, como todo fenômeno
histórico-social, não devem ser compreendidos de forma desvinculada de sua
materialidade. Isto é, todo discurso tem um lastro na concretude e na história. Nas
palavras de Zetkin (2022), “o fascismo está enraizado, sobretudo, no impacto da guerra
imperialista e da elevada e acelerada desarticulação da economia capitalista por ela
causada”. Sobre a relação entre fascismo, construção ideológica e contraditória de
discursos sociais, e a relação desses elementos com os conflitos de classes, assim
arremata:
O fascismo tem um caráter contraditório e carrega os fortes elementos de sua
desarticulação e dissolução ideológica e política dentro de si. Seu objetivo é
reformar o velho Estado “democrático” burguês, transformando-o em um
Estado fascista baseado na violência. Ele desencadeia conflitos […]. O que
sustenta a esses e outros conflitos, todavia, são conflitos econômicos e sociais
insuperáveis e irreconciliáveis entre diferentes camadas sociais capitalistas:
entre a grande burguesia e a pequena e média burguesia, assim como os
pequenos camponeses e a intelligentsia. E impondo-se sobre todos,
encontra-se maior de todos os conflitos econômicos e sociais: o conflito de
classes entre burguesia e proletariado. (ZEKTIN, 2022)

Passado esse ponto, e deixando em segundo plano a discussão inesgotável a
respeito dos possíveis contornos fascistas de experiências políticas contemporâneas de
extrema-direita, bem como acerca da limítrofe distinção entre fascismo e autoritarismo,
aqui nos afetam mais, para os fins deste artigo, os efeitos sociopolíticos das atuais
agendas antirracista, antifascista e anticapitalista. Para além, interessa-nos, sobretudo,
como buscamos demonstrar ao longo da argumentação teórica e histórica empreendida,
a imperiosidade e a urgência (epistemológica e política) de que estas pautas sejam
compreendidas segundo uma perspectiva de unidade.

III - Considerações finais: a necessidade de unidade na luta antirracista, antifascista e
anticapitalista

Os debates e protestos antifascistas que ganharam força recentemente, o
impulsionamento das manifestações antirracistas mundo afora, bem como a crise social,
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econômica e sanitária que o globo vivencia atualmente, inspiraram reflexões acerca desse
momento histórico. Essa atuação coletiva ganha especial força diante da explicitação da
violência, das desigualdades e contradições sociais, em um cenário marcado por ampla
crise sociopolítica que, muito embora não tenha sido criada pela pandemia, nela se
aprofundou e se fez mais perceptível. A nossa proposta com este comentário foi propor
uma análise que observasse esses aspectos aparentemente desconexos como dimensões
de uma única dinâmica social.
A essa altura, vale recobrar, de forma sintética, os principais argumentos dos
textos analisados neste artigo. Dennis de Oliveira nos disponibilizou elementos
importantes que nos auxiliaram nessa análise. O autor observa a onda de protestos
antifascistas sob a qual o Brasil se encontrava e defende que o antirracismo é o núcleo da
luta antifascista. Observando a discussão social sobre qual seria a prioridade de pauta
quando se tinha, ao mesmo tempo, manifestações contra o fascismo e contra o racismo,
Oliveira demonstra não haver qualquer incompatibilidade nessas lutas.
Primeiramente, resgatando Marcuse, o professor brasileiro aponta que os
regimes nazistas e fascistas estão englobados pelo termo totalitarismo, cujo ideal se
contrapõe à ordem liberal. Entretanto, trata-se de um conflito que apresenta um ponto
de consonância: “a ordem social estruturada sob a propriedade dos meios de produção
permanece – isso é, o capitalismo” (OLIVEIRA, 2022; p. 289); e essa ordem totalitária seria
apenas uma forma de garantir a reprodução capitalista quando o modelo liberal não mais
o consegue fazer. Trata-se de capitalismo de qualquer forma, liberal ou totalitário,
havendo, aliás, uma correlação de origem entre ambos, na qual o primeiro geraria o
segundo. De acordo com a análise de Oliveira, o capitalismo atual tem como consequência
a profunda concentração de riquezas e o desmonte de políticas de bem-estar social,
implicando na precarização da qualidade de vida da classe trabalhadora. Em países como
o Brasil, esse processo se deu com a cooptação da esquerda e centro-esquerda, o que
ocasionou a perda da base de apoio desses setores e abriu espaço para uma extremadireita racista e moralista.
Nesse processo, o Estado totalitário forma uma sociedade igualmente totalitária,
forçadamente homogênea, cujo indivíduo deve se inserir no modelo de sociedade
imposto pela ordem. Analisando o caso especificamente brasileiro, o governo Bolsonaro
em particular, Oliveira observa que este Estado autoritário quer projetar como povo
aqueles indivíduos que se incluem no modelo de reprodução capitalista, ou seja, a classe
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branca dominante. Nas palavras do autor, “o totalitarismo no Brasil tem o nítido sentido
de transformar o país em uma grande senzala do imperialismo” (OLIVEIRA, 2022; p. 291),
usando a normatividade branca para justificar a exclusão racial dos não brancos.
Outro elemento trazido à baila pelo autor é a pandemia de Covid-19, que auxiliou
a expor ainda mais a profundidade das desigualdades sociais e raciais, já que,
estatisticamente, a população não branca é quem mais sofreu com a doença e com as
consequências na renda e trabalho com as práticas de isolamento social. Em razão disso,
Oliveira aponta que as crises no modelo liberal e nas instituições ficam cada vez mais
evidenciadas por meio do racismo. É por isso que o povo não branco seria o grande
protagonista da luta antifascista, já que ele nunca chegou a vivenciar uma ordem
democrática-liberal.
Ouled (2022), por sua vez, também sustenta a necessidade de imbricação entre
as lutas antifascista e antirracista. Diferentemente de Oliveira, sua análise não parte do
contexto brasileiro, mas, precipuamente, do espanhol. Outra distinção importante é que
o anticapitalismo não aparece de forma explícita no texto, mas apenas em uma menção
ao argumento de García Lopez (a respeito da necessidade de as lutas políticas manterem,
em seu horizonte reivindicatório, a perspectiva de superação do capitalismo). O fato de
não enfrentar o tema diretamente pode ser explicado, em larga medida, pelo propósito
do texto, que pretende, desde o título, enfocar a questão da aliança entre antifascismo e
antirracismo.
Nessa linha, uma das chaves argumentativas centrais da escrita passa pela
questão de como o racismo é visto na Espanha – inclusive, por parte da esquerda. Ouled
apresenta, pelas lentes de ativistas e pesquisadores, disputas internas e externas aos
movimentos sociais naquele país, especialmente aquelas que se referem à integração
dessas pautas. Ao longo da exposição, é reforçada a importância de que as causas e as
hierarquizações sociais produzidas pelo racismo sejam levadas a sério – isto é, sem que
sejam lançadas a segundo plano nas lutas sociais. Os movimentos antifascistas, segundo
essa compreensão, só podem sê-lo, verdadeiramente, se levarem em conta a
imperiosidade da luta antirracista.
O esgarçamento das contradições sociais parece explicitar o fato de que a lógica
de acumulação do capital, bem como o racismo que lhe é fundante nas relações sociais e
institucionais, operam como obstáculos para o desenvolvimento de um mundo de
reconhecimentos mútuos. O atual momento deixa explícito que as necessidades materiais
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objetivas e diretas mais básicas como saúde, alimentação, moradia, renda e educação dos
filhos, não conseguem ser atendidas de forma plena. Retornando ao texto de Oliveira, o
autor discorre sobre como o projeto de reprodução do capital, que atualmente se baseia
em uma forma de acumulação flexível, traz como resultado o desmonte de políticas de
bem-estar e proteção social, reforça a concentração de riquezas e fortalece práticas
imperialistas. Essas consequências são evidenciadas na realidade com a constante piora
da qualidade de vida de grande parte da população mundial. Dessa forma, um modo de
produção social que prioriza a produção de valor de troca em detrimento das
necessidades básicas da população, assim como relações sociais que se constituem a
partir de determinações raciais que desumanizam as pessoas, mostra-se, no atual
contexto histórico e de forma particularmente direta, tendo em vista os recentes
acontecimentos, como o cerne da questão a ser enfrentada.
As crises sanitária, econômica e social demonstram como, na atual formação da
sociedade, os indivíduos mal conseguem reproduzir sua vida material de maneira plena.
Elas mostram, ainda, o quão doloroso o contato com o mundo se tornou; afinal,
observam-se condições em que a sobrevivência das pessoas está posta em xeque. É por
essa razão que tais crises e seus efeitos, como apontado na introdução, perfazem a
primeira camada de análise. O âmago da questão está em desenvolver a imbricação
entrelaçada entre dinâmica capitalista e racismo.
Para tanto, é preciso, antes de tudo, desnaturalizar a barbárie e compreender que
o modo de produção capitalista (e, com ele, a lógica do capital que rege as relações sociais
e o racismo) se insere na história. Não há nada de imodificável, perene ou naturalmente
intrínseco nessa forma de organização social. Ao contrário, ela pode e deve ser
questionada, para que se construa outra sociabilidade pautada na igualdade
verdadeiramente material e na valorização da vida. Essa é nossa tarefa enquanto sujeitos
que, coletivamente, fazem a história. E é impossível fazê-lo sem levar em conta o combate
a suas dimensões basilares – com especial atenção, aqui, ao racismo e ao fascismo. Não é
por outra razão que as lutas antirracista, antifascista e anticapitalista, como já exposto,
devem ser compreendidas em sua unidade. Essa imprescindibilidade releva, sobretudo,
em períodos de possível inflexão e de explicitação de contradições sociais, como o que
vivemos atualmente. Nesses momentos, disputar o sentido sociopolítico da
transformação histórica se faz, mais do que nunca, necessário. Nas palavras de Oliveira
(2022), “a equação que se coloca é esta: crise no modelo neoliberal do capitalismo, nos

321

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

modelos institucionais (liberais e autoritários) evidenciados pelo aspecto estrutural da
desigualdade que é o racismo.” E arremata: “Por isto, a agenda antirracista, antifascista e
antineoliberal tendem a confluir”269 (OLIVEIRA, 2022).

Referências bibliográficas
ABÍLIO et al. Condições de trabalho de entregadores via plataforma digital durante a
Covid-19. Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano Procuradoria Regional
do Trabalho da 15ª Região. v. 3, 2020. Disponível em: <http://www.cesit.net.br/wpcontent/uploads/2020/06/74-Texto-do-artigo-568-2-10-20200608.pdf>. Acesso em: 11
jul. 2020.
ANDERSON, Kevin B. Marx nas margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais.
Tradução: Allan Hilani e Pedro Davoglio. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2019.
ANISTIA INTERNACIONAL. Nota: Operações policiais durante pandemia da COVID-19.
Disponível
em:
<https://anistia.org.br/noticias/nota-operacoes-policiais-durantepandemia-da-covid-19/>. Acesso em: 07 jun. 2020.
AUGUSTO, Otávio. 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, aponta levantamento
da ONU. Correio Brasiliense, Brasília, 03 mai. 2018. Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/05/03/internabrasil,678056/deficit-de-moradias-no-brasil-chega-a-6-3-milhoes-sp-tem-a-maiordefa.shtml>. Acesso em 07 jun. 2020.
BETIM, Felipe. Tuberculose na Rocinha expõe o Brasil que estacionou no século XIX: Favela
do Rio de Janeiro tem uma das maiores taxas de incidência da doença no país. El País, Rio
de
Janeiro,
12
set.
2015.
Disponível
em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/01/politica/1441120198_053979.html>.
Acesso em: 05 jun. 2020.
BOITO Jr., Armando. O caminho brasileiro para o fascismo. Caderno CRH, Salvador, v. 34,
p.
1-23,
e021009,
2021.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/35578>. Acesso em: 27 jul. 2021.
CÉSAIRE. Aimé. Discurso sobre o colonialismo. 1. ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora,
1978.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução: Heci Regina Candiani. São Paulo:
Boitempo, 2016.
EL PAÍS. De Paris a Curitiba, os protestos antirracistas se espalham pelo mundo. El País
Brasil.
02
jun.
2020.
Disponível
em:

269

Note-se que, para além de antineoliberal, devemos dizer também: anticapitalista.

322

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

<https://brasil.elpais.com/brasil/2020/06/03/album/1591144162_796219.html#foto_ga
l_1>. Acesso em: 06 jun. 2020.
ELIAS, Norbert. Os Alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e
XX. Tradução: A. Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
G1 PE. Caso Miguel: vídeo mostra caminho percorrido por menino antes de cair do 9º
andar e morrer. G1 PE e TV GLOBO, Recife, 05 jun. 2020. Disponível em
<https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/06/05/caso-miguel-video-mostracaminho-percorrido-por-menino-antes-de-cair-do-9o-andar-e-morrer.ghtml>.
Acesso
em: 06 jun. 2020.
HALLAL, Pedro; et al. Remarkable variability in SARS-CoV-2 antibodies across Brazilian
regions: nationwide serological household survey in 27 states. MedRxi Preprint, 30 mai.
2020.
Disponível
em
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.30.20117531v1.full.pdf+html>.
Acesso em: 28 ago. 2020.
_________________. SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: results from two
successive nationwide serological household surveys. Lancet Glob Health, 8(11): e1390–
e1398, nov. 2020. Publicado online em 23 set., 2020. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7511212/>. Acesso em: 27 jul. 2021.
IBGE. Desemprego atinge 12,6% no trimestre até abril com queda recorde na ocupação.
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agenciade-noticias/noticias/27821-desemprego-atinge-12-6-no-trimestre-ate-abril-com-quedarecorde-na-ocupacao>. Acesso em: 06 jun. 2020.
IBGE. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Estudos e Pesquisas, Informação
Demográfica e Socioeconômica, n. 41. Publicação de 2019. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociaispor-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 06 jun. 2020.
IBGE. Rendimentos de todas as fontes 2019 – PNAD Contínua. Publicação de 2020.
Disponível
em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=2101709>. Acesso em: 06 jun. 2020.
JAMES, C.L.R. Os jacobinos negros: Toussaint L´Ouverture e a revolução de São Domingos.
1. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2010.
LAPAVITSAS, Costas. Esta crise expôs os absurdos do neoliberalismo. Isso não significa que
ela irá destruí-lo. In: GONÇALVES, Guilherme Leite (org.). Covid-19, Capitalismo e Crise:
bibliografia comentada. Rio de Janeiro: LEICC/Revista Direito e Práxis, 2020. Disponível
em:
<https://leiccuerj.com/2020/04/07/esta-crise-expos-os-absurdos-doneoliberalismo-isso-nao-significa-que-ela-ira-destrui-lo/>. Publicado originalmente em
inglês
em:
<https://www.jacobinmag.com/2020/03/coronavirus-pandemic-greatrecession-neoliberalism>. Acesso em: 10 abr. 2020.
LEITÃO, Leslie. Laudo da perícia sobre projétil que matou o menino João Pedro é
inconclusivo. GI RIO, Rio de Janeiro, 05 jun. 2020. Disponível em:
323

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/05/laudo-da-pericia-sobreprojetil-que-matou-o-menino-joao-pedro-e-inconclusivo.ghtml>. Acesso em: 06 jun.
2020.
LUPION, Bruno. Como o novo coronavírus acentua as desigualdades no Brasil. Deutsche
Welle Brasil, 27 de abr. 2020. Disponível em: <https://p.dw.com/p/3bSMO>. Acesso em:
05 jun. 2020.
MAGRI, Diogo. PIRES, Breiller. Torcidas antifascistas assumem linha de frente da
mobilização contra Bolsonaro e atraem oposição. El País, São Paulo, 01 de jun. 2020.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistasassumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html>.
Acesso em: 24 set. 2020.
MARTIS, Carolina. Memória de Geroge Floyd em despedida acende 10º dia de protestos.
Uol
Notícias,
São
Paulo,
05
jun.
2020.
Disponível
em:
<https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/06/05/george-floydfuneral-atos-eua.htm>. Acesso em: 06 jun. 2020.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do
capital. Tradução: Rubens Enderle. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2017.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução: Renata Santini. Revista Arte & Ensaios,
PPGAV/EBA/UFRJ, n. 32. Rio de Janeiro, dez. 2016.
MENA, Fernanda. Entre casos identificados, Covid-19 se mostra mais mortífera entre
negros no Brasil, apontam os dados. Folha de S. Paulo. São Paulo, abril, 2020. Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/coronavirus-e-mais-letalentre-negros-no-brasil-apontam-dados-da-saude.shtml>. Acesso em: 14 abr. de 2020.
MORAES, Katarina. Entidades organizam ato em protesto por morte de Miguel, garoto
que caiu de prédio no Recife. JC, Recife, 05 jun. 2020. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/06/5611496-entidades-organizam-ato-em-protesto-por-morte-de--miguel--garoto-que-caiu-de-predio-no-recife.html>. Acesso
em: 06 jun. 2020.
NOTÍCIAS STF. STF confirma restrição a operações policiais em comunidades do RJ
durante
pandemia.
05,
ago.
2020.
Disponível
em:
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=448994&ori=1>.
Acesso em: 21 jul. 2021.
OLIVEIRA, Dennis de. Antirracismo é o núcleo central da luta antifascista no Brasil. RUAS, Rhaysa;
OLIVEIRA, Natália; OZORIO, Graziê; ALENCAR, Thiago (Org). Antifascismo e antirracismo ontem e
hoje: bibliografia comentada. Rio de Janeiro: LEICC/UERJ, Revista Direito e Práxis, UERJ, 2022.
Publicação original disponível em: <https://www.geledes.org.br/antirracismo-e-o-nucleocentral-da-luta-antifascista-no-brasil/>. Acesso em: 28 jul. 2020.
OLIVEIRA,
Dennis
de.
Dennis
Oliveira.
<https://www.dennisoliveira.info/>. Acesso em: 25 jul. 2021.

Disponível

em:

324

LEICC/Revista Direito e Práxis, UERJ, Rio de Janeiro, jul./2022
Antifascismo e antirracismo ontem e hoje: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-88808-19-1

ONU. “Ações de enfrentamento à pandemia devem considerar condição de vida e saúde
de negras e negros”, diz sanitarista à ONU Mulheres Brasil. Disponível em:
<http://www.onumulheres.org.br/notícias/acoes-de-enfrentamento-a-pandemiadevem-considerar-condicao-de-vida-e-saude-de-negras-e-negros-diz-sanitarista-a-onumulheres-brasil/>. Acesso em: 07 jun. 2020.
ONU NEWS. Bachelet quer ação urgente contra impacto desproporcional da Covid-19 em
minorias.
ONU
News,
02
de
junho,
2020.
Disponível
em
<https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715402>. Acesso em: 05 jun. 2020.
OULED, Youssef. Antifascismo e antirracismo: Uma aliança necessária. RUAS, Rhaysa;
OLIVEIRA, Natália; OZORIO, Graziê; ALENCAR, Thiago (Org). Antifascismo e antirracismo ontem e
hoje: bibliografia comentada. Rio de Janeiro: LEICC/UERJ, Revista Direito e Práxis, UERJ, 2022.
Tradução: Bruna da Penha de Mendonça Coelho (LEICC/UERJ). Texto original publicado
em espanhol e disponível em: <https://www.lamarea.com/2020/06/28/antifascismo-yantirracismo-una-alianza-necesaria/>. Acesso em: 28 ago. 2020.
PAXTON, Robert. The Anatomy of Fascism. Nova York: Alfred A. Knopf, 2004.
PRADELLA, Rodrigo. Acesso à educação ainda é desigual. Agência IBGE Notícias, 29 out.
2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012agencia-de-noticias/notícias/22842-acesso-a-educacao-ainda-e-desigual>. Acesso em: 07
jun. 2020.
REDAÇÃO BRA. Manifestações antifascistas estão marcadas para este domingo. Rede
Brasil
Atual,
São
Paulo,
05
jun.
2020.
Disponível
em:
<https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/06/manifestacoes-antifascistasdomingo/>. Acesso em: 06 jun. 2020.
SIMON, ALLAN. Weintraub: Odeio o termo "povos indígenas"; Quer, quer. Não quer, sai de
ré.
Notícias
UOL.
São
Paulo,
22
mai.
2020.
Disponível
em:
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/22/weintraub-odeio-otermo-povos-indigenas-quer-quer-nao-quer-sai-de-re.htm>. Acesso em: 21 jul. 2021.
TRINDADE, Hélgio. Integralismo (o fascismo brasileiro na década de 30). São Paulo, Porto
Alegre: Difusão Europeia do Livro/UFRGS, 1974. WILLIAMS. Eric. Capitalismo e
Escravidão. Tradução: Denise Bottmann. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
ZETKIN, Clara. Como nasce e morre o fascismo. Tradução: Eli Moraes. SP: Autonomia
Literária, Usina Editorial, 2019.
ZETKIN, Clara. Resolução sobre o fascismo (1923). RUAS, Rhaysa; OLIVEIRA, Natália;
OZORIO, Graziê; ALENCAR, Thiago (Org). Antifascismo e antirracismo ontem e hoje:
bibliografia comentada. Rio de Janeiro: LEICC/UERJ, Revista Direito e Práxis, UERJ, 2022.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e Escravidão. 1.ed. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

325

